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  طه امحد الزيدي. د

  لإلعالم اإلسالميةرئيس الرابطة 

W وصحبه آالم O نبيه وحبيبه وعبده وO اNمد هللا وحده والصالة والس
  .وجنده

  :ما بعدأ

 اإلنسان شد األمور ال^ تضبط ت]فات أفان من 
ً
يكون أن  cاعةأو  فردا

 
ً
 ، وFما اتسعت دائرة عمله تضاعفت مسؤو!اته، وتفاوتت �سب مfنةِ مسؤوال

 ا�منوحة للفرد والسلطاِت  الصالحياِت  فاوِت الفرد � ا�جتمع اoي يعيش فيه، وتَ 
با�زيد من حقوقه اإلنسان ا، وFما طالب ة نفسهللجماعة، ونوعية ا�سؤو!أو 

uه بمسؤو!اته للحيلولة دون شيوع الفوvأو  وحرياته، زاد تذك zا|عا} السل
 أن  � ا�جتمع، ف� حق يقابله واجب، فكماأو  خرينمع اآل

ً
 للمسلم حقوقا

خرين باح�امها وعدم االعتداء لزمت اآلأضمنت ال�يعة حفظها وصيانتها و
يفاء بها، جبات ومسؤو!ات تقابلها وعليه اإلتكون عليه واأن  يها، فالبدعل

  .دائها ور�يتهاأخرين بواح�ام اآل

 وا!وم حيث نعيش ع] اإل
ً
همية أO &يب  عالم وا�علوماتية لم يعد خافيا

اإلعالم وشدة تأثvه وسعة انتشاره، وما يقوم بتغطيته سواء � مساحات بثه الزمانية 
fر�نه، وظهر أ�ماغ الب�ي ودقات قلبه وحر�ت ما يشغله من خاليا اأو  نية،وا�

vرية ا|عب�حرية أو  للجميع ا�fسب ال^ حظيت بها وسائل اإلعالم فيما يتعلق 
 أاإلعالم، �ا جعل ا&اب 

ً
، فال حدود وال تأشvات، وال قيود وال مامها مفتوحا

  .ءات صارمة وال عقوبات ظا�ةجراإأو  ترخيصات، وال قوان# حازمة،

 أ–اظمت ا�سؤو!ة O اإلعالمي# ومن هنا تع
ً
، فالن� -ومؤسسات فرادا
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سادت نظرية اNرية اإلعالمية منوط بسياسات ا|حرير وضمv اإلعال�، وح# 
مريكا، عمت الفوu � وسائل اإلعالم الغربية، أوربا، واإلعالم اNر � أ� 

نظرية ا�سؤو!ة االجتماعية، ثم تلقفها اإلعالم إ� ميون فذهب ا�نظرون اإلعال
وتباين القيم وا�عتقدات، اO u اختالف ا�جتمعات يتغأو  العر�، ولم يتنبه

ه بفضل� اشد، ولكن اهللا تعألفوu بفسادها، فfنت � بالدنا !نا اإفزحفت 
دين إ� دت ا اس �أمر دينها بصحوة مبار�ة، أولطفه بعباده، جدد �ذه االمة 

دائرة ا�سؤو!ة، ف��ت بصماتها � ¢االت اNياة ¡فة، ومنها إ� رجعتهم أربها، و
  .شك ا�جال اإلعال� بال

 
ً
ة وا|عليم واالجتماع ال�بي(� بوتقة اإلسالم  ثم انصهرت العلوم cيعا

منهم وoا أكد بعض ا&احث# ووترابطت مفاهيمها، ) خالق واإلعالموا فس واأل
O روح اإلسالم �  :ا�كتور §مد سيد � كتابه ا�سؤو!ة اإلعالمية � اإلسالم

إذا دب© � ... هذه ا�فاهيم فإن© اoي يربط هذه ا�فاهيم هو اإلسالم، واإلسالم روح
، استطعنا

ً
 إسالميا

ً
نقننه ونفلسفه ونضع W اطط أن  اإلعالم وأصبح إعالما

  .العلوم تكاملت فيما بينها &ناء جيل إسال�هذه أن  وا�ناهج، كما

  :اإلعالم والتعليم والتربية

قارب مفرد¯ اإلعالم وا|عليم لوجدنا ا|إ� االصول اللغوية إ� ولو عدنا 
خبار أخ²َه، فاإلعالم اإل: أعلَمه، أيصل علم، وأالوظي± بينهما ف°هما من 

 
ً
َم تعليما

ْ
مه الِعل

©
 ... وا|بليغ واإليصال، وعل

ً
َمه تعليما

، فا|عليم وأعلََمه إياه فتََعلَّ
  .ا|بليغ مع ا|كرار

فاإلعالم ال يكون إال ب# طرف# يقوم أحدهما بإعالم ال¶ء سواء أكان 
، ويتل¹ ا�ا¸ ما أعلم به، أما ا|عليم فيحتاج 

ً
 أم رأيا

ً
 أم تعريفا

ً
تكرار إ� خ²ا

ذلك بل إ� وال ºتاج اإلعالم  .وتكثv ح« ºصل منه أثر � نفس ا�تعلم
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نقل ا�عارف : يك± فيه ¢رد اإلخبار، ولكنهما يش��ن � مع¼ واحد هو
ا�ستقبل وهو ا�تل½ إ� ا�علم، أو  وا�علومات من ا�رسل، وهو رجل اإلعالم

  .ا�تعلمأو  للرسالة اإلعالمية

وهكذا  ،إلعالمدراك الوظيفة ا|عليمية وال�بوية لإوهذا ا|الزم يقت¾ 

ظهرت مصطلحات ثنائية |ؤ�د هذا ا|الزم وترسخ تلك ا|fملية، ¡خالقيات 

عالم عالم، واإلعليم، وا�سؤو!ة االجتماعية لإلاإلعالم، وتكنولوجيا ا|

، اoي تشinformation education( v(ال�بوي، ومنها مصطلح ال�بية اإلعالمية 

  .اخر الستينيات، من القرن ا�اÁظهر � أو أنهإ� بعض ا�راسات 

لغة؛ االزدياد وا مو : ال�بيةأن  صول اللغوية لوجدنااألإ� خرى أولو عدنا مرة 

 ملية ا|نشئة وا|نمية للكيان اإلواالصالح والر�ية، وÄ ع
ً
: نسا¸، واصطالحا

 فعال وا|أثvات ا�ختلفة ال^ تستهدف نمو الفرد � cيع جوانبعملية تضم األ

ط به وما شخصيته، وتسv به Æو كمال وظائفه عن طريق ا|كيف مع ما ºي

نماط وسلوك وقدرات، وÈ ا�عجم اإلسال�، يقصد أÇتاجه هذه الوظائف من 

الفكرية والعاطفية واÉسدية  –تنمية جوانب الشخصية اإلسالمية cيعها : بها

وتعا!مه بغرض Çقيق  ساس مبادئ اإلسالمأوتنظيم سلو�ها O  –االجتماعية و

سسه أنظام ومنهج تربوي شامل W : نهاأأو  مقاصد اإلسالم � ش« ¢االت اNياة؛

تمدة من العقائدية وا�عرفية وا فسية واالجتماعية، وW نظرياته ااصة ا�س

 Wجراءاته ا�يدانية ال^ يتم اعتمادها ل�بية الفرد وبناء إال�يعة اإلسالمية، و

  .ا�جتمع

ل نفÍ بوÌ ¡مأن  Æددها بالقدرة Oأن  ال�بية اإلعالمية فيمكنأماو
Îابية والسلبية لوسائل اإلعالم ورسائله ا�وجهة وانتباه ا�عا¸ وا|أثvات اإل
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عملية ارتقاء وتنمية متبادلة تدفع : Ä عند بعض ا&احث#أو  ،)Ï(فراد ا�جتمعأل
 خالقية Ðاه ا�جتمع، وتدفع ا�تلق#تها األإدراك مسؤو!إ� ا�ؤسسة اإلعالمية 

  .طفال والشبابÑهم والسيما األالنتقاء ا�ادة ا�فيدة �م وأل

طارها إصول ومبادئ �مة ترسم أه العملية تتصف بسمات وتقوم O وهذ
  :)=(نهاأاإلسال� فمن سماتها 

كتاب اهللا "ملÓمة؛ فÒ تستمد قواعدها وقيمها من ا�رجعية العليا لإلسالم -
، وتقوم O االرتباط الfمل با�ين "سبحانه وسنة رسوW عليه الصالة والسالم

مر به واالنتهاء عما نÕ عنه
َ
  .اإلسال� وما فيه من ضوابط وقيم، واالمتثال �ا أ

 #مسؤولة؛ كون القائم-
ً
من تربوي# وÖعالمي# ود�ة وفني#،   عليها cيعا

ن إف(متلق#، أو  عليه من متعلم#� ا�هم اهللا تعمأتمن# ومسؤول# عما اس�
  .5د وال�مذيأرواه ) م ضيعهأئل Ø راع عما اس��ه، حفظ ذلك اهللا سا

 إهادفة؛ -
ً
عداد إ، ويتجÙ � ذ حددت هدفها بعناية وعرفت طريقها جيدا

نسانية، خوة اإلس ا�واطن الصالح فحسب، تؤمن باألالصالح ا�صلح، ولياإلنسان 
  .ا|عايش وا|عارف، فا�سلم يسالم من يسا�ه، وال يعادي اال من يعاديهإ� عو وتد

اoي يفيد اoات (ÎاÚ صالح اإلبناءه O اإلأÎابية؛ ترشد ا�جتمع وÇض إ-
�m�Ò�Ñ ،)نقاذ اoات فحسبإ(صالح السلz وال تكت± باإل) خرينواآل

�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ól ]هود :ÏÏÛ[. 
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مة � ميادين اNياة، وتدعو ا�تلق# ع األشاريع ال^ تنفعملية؛ تؤ�د O ا�-
بعمله الصالح، ا�ادف، ا�بO Ü ذ يزن اإلسالم قيمة اإلنسان إالعمل الصالح، إ� 
 .رادة خvةإنسان، والصادر عن م وÝطيط، وا�توافق مع مقدرة اإلعل

ك ينسجم مع نسا¸، وذلي فرد من ا�جتمع اإلأشاملة؛ ال تستث¼ من نشاطها -
  .ساسية ومنها حق ا|علم وال�بية واإلعالم وا|عبvار ال�يعة للحقوق األقرإ

وتتعامل مع واقعية؛ تتعامل مع الواقع من غv اÆدار، وال مثا!ة مفرطة، -
 إا�تل½ من حيث كونه 

ً
 نسانا

ً
  ، ليس مال¡

ً
  مفطورا

ً
  O الطاعة، وال شيطانا

ً
 م]ا

ساءة ا|وبة منه، واإلللخطأ والرجوع عنه، ولثنب و O ا�عصية، بل هو عرضة
تنمية جانب اv فيه، وتنقيته من دوافع ال� ال^ إ� نها تسà أال إحسان، واإل

 .تع�يه

فراط وال تفريط، وÇث ا�تلق# إتقصد الوسطية � بنائها، من غv معتدلة، -
ن دون Ðاوز O O ذلك، فهم يتمتعون بكامل حقوقهم و�مل حرياتهم ولك

خرين وال مصادرة Nرياتهم، يشبع غرائزه بطرق م�وعة، حقوق اآلأو  حدود اهللا
 .العبودية للشهوات والغرائزإ� اندفاع يؤدي أو  تضحية بها،أو  دونما كبت �ا

- O ضاري واإلأن  ساسأمنفتحة؛ تعملNاز العلالعطاء اá وا|فجر �
 Ü& ملك ،Èن، أاإلنسان � ا�عرfعن االقتباس من ي زمان وم âوال تتوا

áازاتها، مع مراعة إدعوه، وال Çول دون االقتباس عن بأáزوه وأخرين فيما اآل
 .ال�شيد اoي يستقبل ما هو صالح، ويرفض ما دون سواه

- àتس Òملإ� متوازنة؛ فfة ومتوازنة ومنتجة، بناء شخصية إسالمية مت
زن وذلك قام اNياة O ا|واأد، وال�ع ا�وضوعية للفر سس ا|نميةأفا|وازن من 

 :تيةيكون بمرا�ة ا�بادئ اآل

Ï-مf|لية � مرا�ة متطلبات ا�تل½ ومبدأ اÖ شبا�ته واحتياجاته، فال يغلب
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وفv متطلبات اÉانب الروO ã حساب متطلبات اÉسد، وال العكس، وتهتم بت
همال معلومات نافعة Öنغلق O تقديم معارف وخرة، وال تا�نيا ومتطلبات اآل

  .خرىأ

مبدأ ا|وازن ب# ميول ا�تل½ وحاجاته، وا&يئة الطبيعية واالجتماعية ال^ -=
يعيش فيها، ويتعامل معها الكتساب معارفه وخ²اته واÐاهاته، و�ذا ا|وازن ب# 

 äوالعطاء اإل -للجماعةأو  سواء للفرد-ا|وجه االستهالåنتا.  

æ - مبدأ مرا�ة الفروق الفردية � مدارك ا�تلق# وقدراتهم، ومرا�ة
ما االختالفات وا|باين ب# ا�جتمعات وا&يئات ال^ تغطيها وسائل اإلعالم، ف

 َب ذ© كَ يُ أن  Çبونأخرى، وحدثوا ا اس بما يعقلون أيتالءم مع بيئة قد يتنافر � 
  اهللاُ 

ُ
Wورسو.  

أو  ا|غvات ال^ تشهدها وسائل االتصال اNديثةمبدأ مسايرة ا|طور و-<
ا�جتمعات، واستنباط الضوابط والسلو�يات ال^ تع# ا�تل½ وا�تصفح � 

ا|يه � ��ها الواسع أو  توظيف ا|قنيات وا�ستجدات، وتعصمه من االÆراف
  .وغvها من ا�بادئ... وا�غري

  :ن هذا الكتابإ

 àي يسoة ا�إ� ومثابرين صحابه جاهدين أاÉسؤو!ات اإلعالمية، ما معا
أحد  أنهال امتداد للصحوة اإلسالمية ال^ تشهدها وسائلنا اإلعالمية، كما إهو 

 ثمرات ا�ؤتمر العل� ا�الث لإلعالم اإلسال� � العراق، اoي عقد مستظالً 
 
ً
��m�Ü�Û�Ú: بقول اهللا تعا� ومس�شدا ÙØl ]الصافات :=>[ Wوقو ،

 ]è= – èæ: اNجر[ �m�M�L��K�J�I�H�G�Fl: �تعا
) Hكم راع وFكم مسؤول عن رعيته: (وقول رسوW عليه الصالة والسالم

اإلعالم ومسؤو!اته ال�بوية واألخالقية واالجتماعية (متفق عليه، وÇت شعار 
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، وتولت ر�يته الرابطة اإلسالمية لإلعالم � العراق )Ðاه ا�جتمع اإلسال�
عاون مع مر�ز ا&صvة للبحوث وا|طوير اإلعال� وcعية ا&احث# وبا|

وا|دريسي# اÉامعي# وباستضافة كريمة من عمادة Hية ال�يعة � اÉامعة 
  .� بغداد السالم Ï /=êÏÏ/ <اإلسالمية بتأريخ 

 � اوقد استقطب ا�ؤتمر بفضل اهللا تع
ً
من ا&احث# وا�هتم# بالشأن  عددا

العلوم اإلسالمية، وعلوم : برزهاأ، ذوي اختصاصات علمية متنوعة اإلسال�
 Äاالتصال واإلعالم، وعلم ال�بية، وتمت فيه دراسة ا�سؤو!ات اإلعالمية، و

نواع أهذا ا�ؤتمر O ا&حث � ثالثة بالشك واسعة ومتعددة، ولكننا اقت]نا � 
ق اإلعالم، و�ا تأثv شديد وعميمن ا�سؤو!ات الكبvة ال^ تقع O �تق وسائل 

  : الصالح ا�صلح وبناء ا�جتمع الفاضلاإلنسان عداد إ� 

ما اصطلح أو  ا وع االول فيتعلق با�سؤو!ة ال�بوية لإلعالم اإلسال� أماف -
  ).ال�بية اإلعالمية(عليه 

  .ا وع ا�ا¸ فيتعلق با�سؤو!ة االجتماعيةأماو-

خالقيات أبأو  خالقية لإلعالملث با�سؤو!ة األاهتم ا وع ا�ا� ح# 
  .)Ï(اإلعالم اإلسال�

تاجات وقد خرج ا�شار�ون � هذا ا�ؤتمر بعدد من ا تائج واالستن
  برزها |كون مدخالً أوا|وصيات، سأكت± بإيراد 

ً
  .�ذا الكتاب وتقديما

����������	 ���� ���� ����� ���: 

Ï-تربوية وأخالقية واجتماعية يصبح معول هدم  بدون مسؤو!ةن اإلعالم أ
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 .كملهاللشخصية الفردية وللمجتمع ب

ن مصدر ا�سؤو!ات � اإلعالم اإلسال� هو كتاب اهللا وسنة رسوW عليه أ-=
 .الصالة والسالم

æ -أ 
ً
� ايقابل حق السيادة اoي منحه اهللا تع ن اإلسالم يعد ا�سؤو!ة واجبا

 .نسان، وoا فهو يت]ف O وفق منهج اهللاقره ال�ع وا�جتمع لإلأو

Îمع ا&احثون وا²اء � علم ا فس واالجتماع، ا�تخصصون � ¢ال -<
O ،يةvماهÉأاألطفال هم أن  وسائل اإلعالم ا 

ً
ب²امج  كë الفئات تأثرا

 
ً
  ا|لفزيون، فا|لفزيون للصغار يمثل شيئا

ً
  قريبا

ً
  وبسيطا

ً
بالنسبة أما، ومدهشا

 فال األلألط
ً
فهو صديق من نوع ما، وهو زميل يساعدهم وينصحهم وÈ  ك² سنا

  يكون �الً أن  الوقت نفسه ال يمكن
ً
حداث هو مستشار ، وبالنسبة لألاطالقا

 .ومصدر للمعرفة ود!ل ومرشد � ¢االت اNياة ال^ لم تعرف بعد

í- 
ً
ر مستحدثة ونماذج � العرض وا|قديم بأفf اÝذت ال²امج ا�ينية أشfال

îب#  ،ومبتكرة � اإلنتاج ال²ام Üا�ي Ìزيادة الو O ت � قدرتهاïتم
اÉمهور ا�سلم، وعملت Ð Oذير قيم وأنماط سلو�ية � ا�جتمع بما ينسجم 
وتعا!م اإلسالم وقيمه وðائعه، وساهمت � تثقيف اÉمهور وصناعة جيل من 

صيلة، وتمكن وحيد وا�تمسك بقيمه األعقيدة ا|الشباب الواÌ وا�لÓم ب
عجابه بما قدم من Öها من كسب ثقة اÉمهور ا�سلم، والعديد من القائم# علي

  .ا�سلم بأمس اNاجة إ!هااإلنسان معلومات وðح �وضو�ت ¡ن 

ñ- O مع اإلسالم òتراث ومسألة تراثية  أنهبعض الفضائيات العربية تتعا
عقائدية عدة أو  بل تتعرض Éوانب إسالمية ،ا ا!ومليست �ا عالقة بواقعن

قسوة ا�سلم ا�لÓم إ� ¡إلشارة الواضحة  ،وÖظهارها با�ظهر السيئ وغv ا�الئم
 مهتم أو تشويه صور العلماء وا��ة بإظهارهم بمظهر مثv للسخريةأو  ،بدينه
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  .وهذا ºصل � ا�راما العربية بش� �م ،متصاص منافع ا اسبا

Û- من الفضائيات العربية ا!وم مهتم بتسطيح وتهميش فكر ا�شاهد vالكث
أهمية � حياته ا!ومية، أو  العر� وذوقه، وذلك بمتابعة قضايا ليست بذات بال

وأن ذلك يأ¯ O حساب ترك القضايا ا�صvية الك²ى ال^ تعيشها األمة، 
قيمها، بل باستهدافها الواضح متمثلة � ا|حدي ا�عادي Nضارتها وðيعتها و

 
ً
 واقتصاديا

ً
 وعسكريا

ً
  وا�علن فكريا

ً
  .واجتماعيا

õ- åوخار öورة ا|حرك السيا÷ لإلسالمي# لصناعة رأي �م داخø
�ناùة قضايا األمة، وتعديل اÐاهات الرأي العام السائد، وا|أكيد O حسن 

ائل اإلعالم ا�ختلفة O اختيار من يؤدي هذه ا�همة، وحث القائم# O وس
 z ملسو هيلع هللا ىلص ا|أ÷ بمنهج ا z ا|عامل مع موضوع الرأي العام، فقد حرص ا �

عليه الصالة والسالم O تنشئة وÎÖاد رأي �م سليم داخö وخارå، وأمده 
بالقدرة O ذلك، من خالل عرض اNقائق ا�ابتة أمامه، وÖمداده با�علومات 

O الرأي إ� نظر  ملسو هيلع هللا ىلص أنه تكوين رأي �م صائب، كما الصحيحة ال^ تساعده
  .الوجهة اNقإ� العام السائد، فعمل O تصحيحه وتغيv اÐاهاته 

è- ظل مشاريع تفتيت االمة وتمزيقها فإن ا�همة العليا لوسائل اإلعالم �
االفات ب#  شّقة العربية واإلسالمية Ä العمل O اÉمع وا|آلف وتضييق

رين، ونزع فتيل الفرقة والعداوة وا&غضاء بينهم، ال^ يدعمها بالشك ا�تناف
  .اعداء اإلسالم وبضمنهم من هم من ابناء جتتنا

Ïê- ى ا�جتمع وتؤ�د أهمية� Ìتأسيس قنا�ت عقائدية وفكرية ترت½ بالو
 ال�ابط ا|fمö ب# ال�بية ووسائل اإلعالم، وب# ا�جتمع ووسائل اإلعالم، وب#

 .االخالق واإلعالم
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  : برز ا&وصيات ف"نتأ أماو

Ï- دعم القنوات الفضائية ذات اط اإلسال� ا�عتدل وا�توازن وتفعيل ما هو
  .موجود من قنوات وتوسيعها وÇس# أدائها

من واجب القائم# O القنوات الفضائية اإلسالمية انتهاز الفرص الساÆة -=
تقديم ا�واد ذات إ� O القنوات اإلسالمية، والسý  ال^ يُقبل فيها الرأي العام

الصلة بمهنية �!ة واح�افية قدر ا�ستطاع، لرسم صورة ذهنية طيبة عند 
  .ثناء اNدث وبعدهأوا�تابع للقنوات اإلسالمية �  ا�شاِهد

æ - اد بدائل مشوقة ومناسبةÎÖتواصل االهتمام ب²امج الشباب ا|وجيهية و
وتنقل إ!هم حب اإلسالم  ،تربطهم بتارþهم وتراثهم األصيل ،طفالل²امج األ

وحب اهللا ورسوW العظيم، مع مرا�ة جانz الشد والتشويق وح« التسلية ا�باحة 
 .� ذلك

عداد اطط االس�اتيجية ا&ناءة ال^ تستثمر تزايد متابý ومشاهدي إ-<
، وجذبهم لصالح األمة، وللحفاظ القنوات الفضائية ومتصف� ا�واقع االلك�ونية

O ا�وية العربية واإلسالمية، فا�خول � حلبة ا�نافسة Éذب أك² عدد �كن 
من متابý الفضائيات ذات الطرح الغر� ا�تعولم øوري� � وقتنا اNاø، ولن 
 تقف � طريق ا�حاولة قلة اإلمfنات ا�ادية وا|قنية وا�هارية، وعدم وجود دعم

حكو� � أغلب ا&تان العربية واإلسالمية |لك القنوات ا اðة للفضيلة 
  .والقيم واألخالق

í- O االهتمام ببحوث الرأي العام � القنوات الفضائية اإلسالمية، للعمل
أو  تطوير الصورة اoهنية �ى الرأي العام، سواء � داخل ا�جتمعات العربية

طال�ت الرأي �عرفة مدى ا|قدم وا|طور � هذه ا�و!ة، مع اإلكثار من است
  .ا�ؤسسات اإلعالمية
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ñ- ،قيم، و�دات O تفعيل الرقابة اإلعالمية � القنوات اإلسالمية للحفاظ
وتقا!د، وثوابت، وعقائد ا�جتمع العر� واإلسال�، وتعمل O حجب بعض 

ا و�داتنا، وتعديل رسائل خالقنالرسائل ذات ا�عا¸ ا�نافية �يننا اNنيف وأل
خرى |صبح مالئمة �جتمعاتنا، و�ذا ا|أثO v بعض وسائل اإلعالم األخرى، أ

  .با|نبيه O عرضها وتبنيها ألفfر بعض الُكت©اب ا�دامة، وÇذير ا�تابع# منها

Û- � عمال أا�واد اإلعالمية من خالل إنتاج االهتمام بالرسائل ا�ست�ة
أن  ما � فكرنا ال�بوي من قيم Oإ� ديلة Çمل تأثvات خفية تستند إعالمية ب

  .تكون با�ستوى نفسه من القوة والقدرة O االنتشار

õ- نتاجها من إذات الطابع اإلسال� وا|وسع � دعم وتشجيع برامج الواقع
يات فfرها O وفق مقتضأوالعمل O تنويع  ،قبل الفضائيات العربية واإلسالمية

نتاج برامج ذات طابع إوسع � ا�رحلة و�واجهة ال²امج ذات الطابع الغر�، وا|
لعر� و�اصة فئة الشباب وتوجيه تنموي نهضوي تقوم بتغيv اهتمامات اÉمهور ا

  .القضايا وا�شاØ ال^ تواجه ا�جتمعات العربيةإ� نظارهم أ

è-ي فرضته ال�يoالمية علينا طرح قضايا عة اإلسمن واجبنا اإلعال� ا
 عن اإلثارةاأل

ً
أو  مة ا�صvية وهموم ا�سلم# اNقيقية ومشاHهم بعيدا

 ÑÖة وع عن صورة ا�رأة ا�سلمة وعن األاالنفعا!ة، ومنها ا�فا
ً
 ظهارها إعالميا

با�fنة ال^ وضعها اإلسالم فيها، وا|حذير من ال²امج ا�سيئة للمرأة ا�سلمة � 
  .عالم العربية والسý اÉاد �نعهاوسائل اإل

Ïê-وقد أثبت عدد من الشخصيات اإلسالمية  ،االهتمام بنظرية صنع ا جوم
ذلك سيتمخض عن أن  أنها Çظى بأرقام كبvة � نسب ا�شاهدين، ومن ا�ؤ�د

 .اإلسالمي#إ� تغيv بوصلة قادة الرأي والفكر من العلماني# 

ÏÏ- يُتقن اإلعالميون أن  العملية ال�بوية؛ إذ ال يك±إعداد اإلعالمي# ألداء
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تتسق مع قيم وأهداف ا�جتمع ا�علنة � أن  مهارات العمل اإلعال�، دون
سياسته ا�كتوبة، وÇقق ا�شار�ة بينهم وب# ال�بوي#، السيما � هذا الزمن، 

ا، وما áم عنه ا وخارجي� ا من اoي بدأت فيه االÆرافات الفكرية داخلي�
ّل بوظائف ا�ؤسسات اإلعالمية وال�بوية، � تأم# أن  اضطرابات، Çاول ِ

ُ
Ý

سلوك تربوي إ� األمن االجتماÌ، واNاجة إ� اNاجة : حاجات األفراد مثل
 .إعالم متوازنإ� رشيد، واNاجة 

Ï=- 
ً
مع ا|وسع � افتتاح Hيات اإلعالم � اÉامعات البد من السý  تزامنا

والعمل  ،اعتماد تدريس مادة اإلعالم اإلسال� � أقسام وFيات اإلعالمإ� اÉاد 
Ý Oريج �بة من اإلعالمي# ا��ة القادرين O إعداد وتقديم برامج دينية 

باعتماد نسانية ت، وÈ ا�قابل نو� ا�راسات اإلتتفق وأسلوب ع] ا�علوما
 .ها ا�راسيةحدى مفردات مناهجإمادة ال�بية اإلعالمية 

Ïæ - ا�ؤسسات األكاديمية O–يات إعالميةأو  جامعاتH-  أن 
ً
 تو	 اهتماما

 
ً
بموضوع أخالقيات اإلعالم اإلسال� ومفهوم ال�بية اإلعالمية، 
علهما  مÓايدا

إحدى مفردات ا�ناهج ا�راسية، وحث طلبة ا�راسات العليا O اختيارهما 
 
ً
يما ا|جريبية منها، وÖقامة ا دوات وا�ؤتمرات لرسائلهم العلمية الس موضو�

 .العلمية �عاÉة قضايا ا�سؤو!ة األخالقية ومش°تها � وسائل اإلعالم

Ï> - عية للعامل# � اإلعالم، وتقوم هذهð وضع برامج ودورات علمية
ظم اإلسالمية، ا�ورات بتدريس مفردات تتعلق بمدخل ال�يعة ومقاصدها، وا 

عن دورات � علوم االجتماع  د|ه وقواعده ال�ية، فضالً أالت�يع ووخصائص 
 .وا فس وال�بية القائمة O أسس إسالمية

Ïí-ميع نتاج ا�عم ا�ادي والعل� وا�عنوي إلÉ ادةÉفراد أال²امج ا|عليمية ا
إضافة إ� ا�جتمع وðاه من األطفال وا اشئة والشباب والنساء وغvهم، 
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برامج إعالمية تقدم دورات تدريبية � فنون ال�بية اإلسالمية الصحيحة  عدادإ
Nبذلك، مع ا 

ً
رص O تكاملية ا�حتوى وجودة وعالقة أفراد ا�جتمع cيعا

 .داء ا�هÜ والفÜاأل

Ïñ-أو  تكوين مؤسسات Ø � دارة تعليمية إفرق عمل لإلعالم ال�بوي
ة ومتابعة ا�شاريع قامة عالقات �مإ�  �سؤو!ة ا�لقاة O �تقهاتتو� ا

نشاء مؤسسات إة فيها، وتقويمها ودعمها، و�ذلك عمال االبداعيوا|جارب واأل
 .¢تمع مد¸ �تصة باإلعالم ال�بوي

ÏÛ- إسال� �واكبة ��ية اإلعالم Ìاد بإنشاء قمر اصطناÉا vورة ا|فكø
اجهة أشfل الظلم واإلجحاف ال^ ومو ،وøورة مواءمة ��ية ا�ين اإلسال�

 .تلحق با�سلم# � العالم

Ïõ- ة لإلعالم اإلسال� من قبل ا�ؤسسات اإلعالميةvاعتماد ميثاق ا&ص
 
ً
معاÉة القصور اoي تم تشخيصه � ا�واثيق السابقة، إ�  وال�ويج W، سعيا

 
ً
 .للتطورالكبv � وسائل اإلعالم واستيعابا

 وÈ اتام نسجل ش
ً
  كرنا ل� من بذل جهدا

ً
ا�شار�ة أو  لر�ية ا�ؤتمر طيبا

 فيه، و�ن 
ً
  .فضل ما يكونأخراج هذا الكتاب O إل بذل جهدا

  .!ك ا�صÖvنبنا وأ!ك Öا� عليك توFنا و

رحم أ اإلسالم وا�سلم#، بر5تك يا ا� وفقنا �ا Çب وترu، وان]
  .الرا#5

  بغداد دار السالم

Ï>æ= ه - =êÏÏ م  
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  كلمات إفتتاحية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  كلمة الرابطة اإلسالمية لإلعالم يف العراق

  الدكتور طه الزيدي

  رئيس الرابطة اإلسالمية لإلعالم

   .ستاذ ا�كتور عبد ا�نعم خليل ا�ي^ عميد Hية ال�يعة ا�ح�ماأل

  .ل من تدريسي# وباحث# وÖعالمي#فاضخوة األاال

Nضور الكرام ا.  

  .السالم عليكم ور5ة اهللا وبر�ته

... اNمد هللا والصالة والسالم O رسول اهللا وO آW وصحبه ومن وااله
  :بعدأما

أو  فقد استوقفÜ من مفردات هذا ا�ؤتمر اإلعال� مفهوم ال�بية اإلعالمية
 
ً
  ا�سؤو!ة ال�بوية لإلعالم فتذكرت موقفا

ً
ت لَ ئِ ذ سُ إحدث قبل سنوات  تربويا

Ú وجد¯ أ� وأافراد ا�Ñ هم : Ñتها، فأجابتأفراد أطفلة روسية عن 
  .وا|لفزيون

 إوحسبنا بهذه قصة 
ً
O األÑة وا�جتمع  �fنة ا|لفزيون وتأثvه ال�بوي درا¡

  .طفالوالسيما األ

حدى دول اليج إنب عقد قبل سنوات مؤتمر عل� � و�عاÉة هذا اÉا
Ç العر� 

ً
  ت شعار تضمن تساؤال

ً
! ريد ال�بويون من اإلعالمي#؟ماذا ي: كبvا

 : نكاملهأن  رجو � هذا ا�ؤتمرأو
ً
 وماذا يريد اإلعالميون من ال�بوي#؟ وصوال
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  .خالقية وال�بوية لإلعالم Ðاه ا�جتمعÇقيق ا�سؤو!ة األإ� 

 إوذلك 
ً
حدها أيكامل  خالقن اإلعالم وال�بية وا|عليم واألأمنا ب يمانا

خالقية دراك الوظيفة ال�بوية وا|عليمية واألإخر، وهذا ا|fمل يقت¾ اآل
سؤو!ة تلزم صالحه، وهذه مÖجل بنائه وأالم، وتأثv ذلك O ا�جتمع من لإلع

 أ –اإلعالم وال�بية 
ً
اء Ø لقÖالقيام بها وال يتنصالن عنها و -ومؤسسات فرادا

جاء � الصحيح# عن رسول اهللا عليه الصالة . خرواحد منهما ا|بعية O اآل
  ).Hكم راع وFكم مسؤول عن رعيته: (والسالم قال

  : خواتخوة واأليها األأ

همية اإلعالم ودوره ا�ؤثر � األÑة وا�جتمع فقد أليس هنالك خالف حول 
 لسلوك أصبحت وسائل

ً
 قويا

ً
 من مصادر ا�علومات، وموّجها

ً
 مهما

ً
 اإلعالم مصدرا

ا|أثv وÈ تشكيل الرأي العام والقدرة  اÉمهور، وتنا� دورها � كثv من أفراد
vاإلقناع وا|غي O .ها، يزداد تعقدها واندماج  ومع�Çتقدم ا�جتمعات و

 ال ينفصم من ا�جتمع، 
ً
وسائل اإلعالم فيها، ح« أصبحت وسائل اإلعالم جزءا

وأصبحت معلومات وسائل اإلعالم، السيما � األزمات واألحداث الساخنة، 
وÇليالتها ذات أهمية كبvة وقيمة مÓايدة � ا�جتمعات وÈ تنميتها، و�ا ساعد 
O اإلقبال ا�Óايد O وسائل اإلعالم ا قل ا�باð وال� لألحداث، وسهولة 
وصول ا�تل½ إ!ها، وÈ ظل ا|طور الواسع �ا تنوعت الوظائف ال^ تقدمها � 

بناء إ� ¢تمعاتنا اإلسالمية ومنها الوظيفة ا�عوية وال�بوية ا|نموية ال^ تر� 
وبناء ا�جتمع ا�تماسك  ،ا�توازنة ا�فكرة وا�بدعة والقوية ،الشخصية اإلسالمية

وتر�  ،ومناùة ا�ستضعف# ،وتعميق الشعور اإلنسا¸ Ðاه اآلخرين ،وا�تfمل
 اس والسمو بعقو�م ووجدانهم وسلو�هم، وتزويدهم االرتقاء باهتمامات اإ� 

بعلوم ال�يعة وغvها من العلوم ا افعة، وÖشاعة ا�فاهيم اإلسالمية بمبادئها 
السامية وقيمها الرفيعة، وغرس ا�عا¸ ال�بوية واألخالقية ال^ جاءت بها 
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  .مال�يعة اإلسالمية &ناء جيل إيما¸ قادر O ا هوض برسالة اإلسال

همية ال�بية وا|عليم ودورهما الفاعل أنه ليس هنالك جدل � إوبا�قابل ف
ننا áد اإلسالم إا�ؤسسات ال�بوية وا|عليمية ف جيال، وألهمية� بناء األوا�ؤثر 

كما يراها ال�بويون جتماعية هداف االÇقيق عدد من األإ� يهدف من خال�ا 
ساس من أمع إسال� فاضل متماسك يقوم O بناء ¢ت: cا�ا �إوال^ يمكن 

خالق، ويتحقق � ظله العدل وتكافؤ الفرص وا|قارب مبادئ ا�ين واأل
قة ب# ا|قدم فراده، وتتقارب فيه الشأاسك وا|عاون ب# فئات ا�جتمع ووا|م

Îابية الصاNة جتماعية اإلجتماÌ، وºافظ فيه O القيم االالعل� والواقع اال
، ويق¾ فيه O ل Ð Oديدها وتطويرها بما يتناسب مع روح الع]ويعم

 إ� جتماÌ وا�قا�، والسý اÉاد مظاهر ا|خلف اال
ً
  جعله ¢تمعا

ً
  قويا

ً
�  موحدا

مة، تسامح والشعور بالوالء لتين واألصفوفه، يسوده الوفاق والوئام واالنسجام وال
  .ر العدوان والغزوواالعÓاز بهما، وا�فاع عنهما ضد Ø صو

  :يها ا2ضور االفاضلأ

 أاإلعالم 
ً
  صبح موجها

ً
  ومرشدا

ً
  ومقوما

ً
 � أة، وللشخصي ومنميا

ً
 مهما

ً
صبح جزءا

Æرمه، أو  ن نلعنهأل االشf!ات ا�صاحبة لوسائله بÆأن  ¢تمعاتنا واليمكن
  .نتجاهله فيغرقنا طوفانهأو  نهملهأن  وال

مة تعيش صفحة متجددة من األأن  سيما!ه والإمس اNاجة أوÆن ا!وم ب
وعقيدة، ما دام االختالف ب#  صفحات ال]اع اNضاري ومعر�ة وجود وهوية

 األ
ً
�m�O�N�M�L�K�J�I�HG�F�E�D�C�B�A: مم قائما

�S�R�QPl ]هود :ÏÏõ – ÏÏè[.  

���m:عن طبيعتهأماو gf�e�d�c�b�a� �`�_�~l 
  .]ÏÛ=: ا&قرة[

فينكر علينا، وي]ح ا!وم اآلخرون بذلك O  نها معر�ة عقيدة،إ :و�نا نقول
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  .فfرأنها حرب إ: لسان قادتهم وزعمائهم

دواتها ووسائلها وما هو أا�عر�ة وطبيعتها، ولكن ما Ä  فهذه Ä حقيقة
اÉيوش بأسلحتها (سلحتها، وقد áيب بلغة الواقع وا�تبادر � ال]اع أم� أ

سالح إ� يرشدنا أن  رادألكن اهللا سبحانه وهو قول §�م و) ا|قليدية وا�تطورة
 Wروب، يقول اهللا تعا�أقد نغفل عنه وNثر شديد � حسم ا :�m�B�A

�P�O�N��M�L��K�J� � �I�H�G�F�E�D�Cl 
بأيديهم وÄ مظنة القوة وا&طش، ولم : فلم يقل ابv اNكيم.. .، ]=æ: ا|وبة[

عداد إولم يقل بأموا�م وÄ مظنة بv، يقل بعقو�م وÄ مظنة قوة ا|خطيط وا|د
بألسنتهم وÄ  :يأ ،بأفواههم :نما قالÖو -مع تأكيدنا O أهمية ذلك Hه -العدة، 

فfر أإعالمية اتصا!ة، وال]اع ùاع  ذنإظنة اإلعالم واإلخبار، فا�عر�ة م
  .ومعلوماتية، واNرب حرب نفسية، والقوة قوة د�ئية

كيف ... -علمنا طبيعة ا�عر�ة ووسائلها أن  عدب - والسؤال اoي يفرض نفسه 
  نواجهها؟

��m�i�h: يقول اهللا تعا� gf�e�d�c�b�a�`�_�~
�n�m�l�k�jl ]ا&قرة :Ïè>[.  

�: ويقول سبحانه m�¹¸�¶�µ�´�³�²
¾�½�¼�»�ºl ]ا|وبة :æñ[.  

ا ليس � حروبهم ا�باðة فحسب فاآلخرون وظفوا اإلعالم � ùاعهم معن
 فسية، الفكري وعدوانهم ا�قا� وùاعهم اNضاري وحربهم ا نما � غزوهمÖو
ش بل وظفوا التشوي) و� فلتكن الصحافة قوتنا ا�انيةذا ¡ن ا�ال قوتنا األإ(

!ه � وسائلنا ا�عوية واإلعالمية وقد إل]ف ا اس عن اNق اoي ندعو 
{�~��m: احذرنا القرآن من التشويش اإلعال� اoي يمارسه اآلخرون علين
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�©�¨�§�¦�¥��¤�£�¢�¡����l ]فصلت :=ñ[.  

متنا � منتصف القرن الع�ين من الوجود العسكري لقوى أوحينما Ýلصت 
سvة أمتنا أعن حقيقة ال]اع وطبيعته، فوقعت االستعمار واالستكبار، غفلنا 

ق عن طريأماصبحت ذ!لة منقادة للغرب اoي فرض عليها هيمنته اإلعالمية، أو
عن أو  كاديمية،سا!به األأنتاجية وخبارية ومواده اإلعية اإلعالمية لو�الته األا|ب

تدÌ أنها أن  ال ºق �ولة نهإ: طريق اخ�اقه لوسائل إعالمنا، وصدق من قال
غv أو  بصورة مباðة –مستقلة إذا ¡نت وسائلها اإلعالمية Çت سيطرة أجنبية 

يقوم استقالل حقي½ وشامل من دون أن  ال يمكن أنهإذ ظهر بوضوح  –مباðة 
  .وجود وسائل اتصال مستقلة تكون قادرة O 5اية هذا االستقالل وتعزيزه

5د ديدات أساوسة وهو يناظر ا�اعية الكبv حد القتذكر مقولة ألأا زلت وم
منعت من دخول مكة فسأدخلها ع² شاشات ن إ :يقول هذا القس -ر5ه اهللا-

  .ا|لفزيون

  :خرحدهما اآلأة اإلعالمية يكون بسبيل# يكامل االستقال! فتحقيق

اعتالء ناصية اإلعالم وبناء مشاريع إعالمية إسالمية ملÓمة  :ولاأل
  .-وقد ðع ا�سلمون فيه �مد اهللا–ومتمكنة 

خالقية واالجتماعية لإلعالم، وللمسؤو!ة ا|أصيل اÉاد للمسؤو!ة األ :وا4ا3
ما اصطلح عليه ال�بية اإلعالمية، ومن ثم تقديم برامج  أو ال�بوية لإلعالم

!ه إÎابية، وهذا ما نسà إلعملية |غذية مؤسساتنا بها ولرفد ا�جتمع بتأثvاتها ا
  .� هذا ا�ؤتمر العل� بإذن اهللا

: ول للمسلم#صل ال]اع والعدو األأنغفل عن أن  ال ينب�: خوةيها األأ
m©¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�

�¯�®�¬�«�ªl ا&قرة :=êõ ،اطب اهللا تعا�þ يoوهو ا :�m�Ø�×
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�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù
�ñ�ð�ï�î�í�ì�ë�ê�él ]ص :Ûè – õæ[ ،

�: فحذرنا سبحانه m�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹
��Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç��Æ� ÅÄ

�Ö�Õl ]ا&قرة :Ïñõ – Ïñè[ ، ين ال]اع دق ميادأإ� ويرشدنا رسول اهللا
رسول اهللا صÙ اهللا عليه  مام مسلم � صحيحه قولبيننا وب# الشيطان، روى اإل

ال : الشيطانذا دخل الرجل بيته فذكر اهللا عند دخوW وعند طعامه، قال إ«: وسلم
در�تم أ: قال الشيطان: ر اهللا عند دخوWذا دخل ولم يذكÖمبيت لكم والطعام، و

بل يهاcنا �  »در�تم ا�بيت والعشاءأ :ند طعامه، قالا�بيت، فاذا لم يذكر اهللا ع
كë خصوصية، ف± صحي� ا&خاري ومسلم، عن رسول اهللا عليه أساحة 

 بسم اهللا ا� جنبÜ: هلهأحدكم يقول ح# يأ¯ أأن  لو«: الصالة والسالم قال
طان لم ي�ه شي ،ثّم قدر بينهما � ذلك و� ،الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

 أ
ً
دنا وطعامنا أوالدعية فقد شار�نا الشيطان � غفلنا عن هذه األن إ فنحن »بدا

غفلنا ن إ صبح �ذا العدو موطئ قدم � بيوتنا و�تلfتنا، وهكذاأ :يأ ،ومساكننا
ذنا أاÉوال واالن�نت � بيوتنا فقد قراص ا�د¢ة وعن مراقبة ا|لفزيون واأل

ن ينظموا أأوالدنا، وعراضنا ويستعبدوا أيستبيحوا  أن -و!اء الشيطانأ-عدائنا أل
ن يكون �م أوºددوا  ا قيمنا ومعتقداتنا، و ،ويمسخوا هويتنا ،فfرناأحياتنا و

 افر � تربية وا صيب األ
ً
 بنائنا وتوجيههم، و� ذلك O وفق ما يريدون اتبا�

  .�لتهم

  :يها االخوة واالخواتأ

الوقت يم¾ من حياتنا، فعلينا با�بادرة للحد مر عظيم واطر جسيم ون األإ
§�¨���m، و]Ïñ: ا|غابن[ �m�z�y�x�wl: من ذلك O وفق قدراتنا

´�³�²�±�°�¯�®¬�«�ª�©l ]ا&قرة :=õñ[ ،ما  :و�ما قيل
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  .Hه ال ي�ك جلهال يدرك 

ة مر، و تأس بكائنات حيحدنا جهده � هذا األأوÈ اتام ال يستصغرن 
تأس بهمة فfرها و�بvة بهممها وغvتها،  أها ولكنها عظيمة بصغvة بأبدان

Î :�m��Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�ÅاÚا�دهد وسبقه الصح± اإل
�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Îl ]ا مل :==[ ، 

ً
� هداية �لكة سبأ  فfن سببا

  .كملهاأب

�`��m�c�b�a: و تعظ بغvة نملة وقوة خطابها اÉماهvي ا�ؤثر �_�~
k��j�i��h�g�f�e�d��p��o�n�m�ll 

  .]Ïõ: ا مل[

يسلك من �يه مادة صحفية ورسالة إعالمية ذات §توى أن  وحذار حذار
بل يعرض عنها وال يعمل  ،ولكنه ال يؤمن بها وال يلÓمها ،إسال� يعرضها للناس

�m�ed�c��b����a�`��_�~�}�|�{�z: فهذا مثله ،بها
�s�r�q�p�o�n�ml�k����j�i���h�g�fl ]معةÉا :í[.  

  :يها ا2ضور الكريمأ

نÜ إحديات وا�صاعب ال^ Çيط بنا فشدة اطوب ال^ تواجهنا و�ëة ا|مع 
 ،والظهور اإلعال� �ين اهللا آٍت  ،ن ا|مك# للمسلم# قادمأمتفائل ومستب� ب

خرى ئل ا|يارات ا�ينية والفكرية األوعلو الرسالة اإلعالمية لإلسالم O رسا
��m�j�i�h: تعا� متحقق باذن اهللا �g�f�e�d�c�b�a�`l 

 ،ææ:ا|وبة(وقد كررها سبحانه � ثالثة مواضع، � ثالث سور ، ]è: الصف[
ولكن . مك#وcيعها تتحدث عن القتال والرباط وا|) è:والصف ،õ=:والفتح

  áاز؟اين مfننا � هذا اإل

هذا ا|فاؤل وهذه اÉهود ا�بذولة � هذا ا�ؤتمر وغvه من النشاطات تؤ�د 
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  ،وترسخ هذا االستبشار
ً
  وÇجز  ا مfنا

ً
Ø من  � قافلة ا|مك#، فجزى اهللا خvا

 
ً
  .� هذا ا�ؤتمر من الراع# W والقائم# عليه وا�شار�# فيه بذل جهدا

  .السالم عليكم ور5ة اهللا وبر�تهو
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 بغداد -كلمة عمادة كلية الشريعة يف اجلامعة اإلسالمية 

  ستاذ الدكتور عبد املنعم خليل اهلييت فضيلة األ

  عميد كلية الشريعة يف اجلامعة اإلسالمية 

  

  .يها ا&احثون وا|دريسيون واإلعالميون الكرام أ

  .فاضل يها اNضور األأ

  .السالم عليكم ور5ة اهللا وبر�ته

§اول#  ،وO بر�ته وفضله نبدأ مؤتمرنا اإلعال� هذا ا!وم� ابسم اهللا تع
ساتذة وطلبة � العلوم ال�عية مع عدد من ا&احث# � اإلعالم وضع كثv كأ

سئلة مهمة ت²ز � حياة أجابات §ددة O إومشخص#  ،من ا قاط O اNروف
 
ً
بابداءارتياح Hيتنا O ا|عاون ا�ثمر مع اÉهات  ا�سلم ا�عاùة، ونتقدم سلفا

ثارة قضايا مهمة يتfتف اإلعالم إإ� ف لكونها تهد ؛اإلعالمية ا�نظمة للمؤتمر
  .Îاد اNلول ا اجعة �اإم ال�يعة اإلسالمية الغراء O مع علو

سفار الضخمة وا�همة &يان مسؤو!ة ا�سلم Ðاه فاضل ألّفوا األن علماءنا األإ
  ،دينه وعقيدته و¢تمعه

ً
عن مسؤو!ته اإلعالمية  ولن Ýرج هذه اÉهود قطعا

 ،و¢تمعهاإلنسان تضح خطر اإلعالم وعالقته الكبvة � صالح خاصة وقد ا
  . ومدى مساهمته � خدمة دينه وبته

 أن  إن أعداء األمة Îب
ً
يليق بأمة حية تستمد حياتها من  يواجهوا سالحا

نها منهج أوÄ تثبت للجميع  ،القرآن والسنة واáازات علماء ðيعتنا الغراء
وهو ا|وجه ا�يÜ واالعتقادي اoي ي²زه ويروج ربا¸ يصلح ل� زمان ومfن، 

داء دورها العل� أمة عن سؤول، فقد ¡نت نتيجة ابتعاد األW اإلعالم ا�ادف ا�
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هو هذا اNال اoي تعيشه األمة ا!وم من حاالت  ال�Ì واإلعال� معاً 
اع شاذة صارت Çكم مسvة ùاع انكسار وهزائم متواصلة، � ظل أوض

األمة Hها،  م هذه اNاالت Oيعموالت �تلفة |ا� هذه اNياة، وجرت §مم األ
  .بواقع القبول با�زيمة اهمها الرضأO صور 

�دة ا�سلم# �جدهم بمثابة الفرصة الساÆة لإلعالمي#، فÒ إوتعد قضية 
تقادم الزمن عليها، فاستغال�ا الجتماع األمة مع Ðري � عروق أبناء األمة، 

أمر  -وخاصة اإلسالمي#- وتوحيدها هو أمر بالغ األهمية، فبها Îتمع لإلعالمي# 
قتها األزمات والت�ذمات إ� ا�عوة  اهللا سبحانه، و�ذلك cع األمة ال^ مز©

  .واألهواء بعد سقوط االفة

 
ً
مسؤو!ة األخذ بتلك  وتقع O وسائل اإلعالم �مة واإلسالمية Çديدا

ا�وية اإلسالمية � ¡فة الرسائل اإلعالمية، وغرز ا�وية  وÖبراز ،القاعدة
أ� وال يت ،اإلسالمية � نفوس الصغار قبل الكبار، وøورة االعÓاز بتلك ا�وية

Ø اوتنقية ديننا اNنيف من الكسل وا|و ،طالعذلك إال بالعلم وا�عرفة واال
 
ً
  .قمم ا�جد ح« نبلغ أعظمهاإ�  وامول انطالقا

 فا�
ً
إ� االهتمام بوسائل اإلعالم ا|ثقيفية ال^ ال تفتقر  طلوب منا cيعا

فنخدم  ،وÎÖاد بدائل مشوقة ومناسبة لل²امج ال^ ال Ýدم ديننا ،اإلمتاع ا�ادف
وننقل إ!هم حب اإلسالم  ،فراد ا�جتمع ونربطهم بتارþهم وتراثهم األصيلأ

  .ملسو هيلع هللا ىلص  ورسوW � اوحب اهللا تع

والرد وا|صدي  ،إلعالم اإلسال� ن� ا�عوة اإلسالميةومن صلب عمل ا
  .للحمالت العدائية والتشويه ال^ يتعرض �ا اإلسالم وا�سلمون

 أو
ً
 � تكوين إف خvا

ً
 كبvا

ً
وتوجيه اإلنسان ن لوسائل اإلعالم بش� �م دورا

ي تمارسه وت²ز واضحة قوة ا|أثv ا�باðة وغv ا�باðة اo ،ميوW وتنمية مواهبه



−�
 −  

هذه الوسائل O ا�جتمع بل Ä ال تقل خطورة عن ا�وراoي يمارسه األشخاص 
وا�ؤسسات مثل الوا�ين واألÑة وا�درسة وا�سجد ومنظمات األطفال والشباب، 

 
ً
براز قيم إجنب مع Ø عمل إعال� رص# هدفه إ�  ومن هذا ا�نطلق نقف جنبا

  .العالم ون� دعوته � Ø ،إسالمنا اNنيف

يوفق اÉميع دمة اإلسالم وا�سلم#، والسالم عليكم أن � انسأل اهللا تع
  .ور5ة اهللا وبر�ته
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 بغداد  –كلمة عمادة كلية اإلعالم يف اجلامعة اإلسالمية 

  موجبات اخلطاب اإلعالمي يف ترسيخ القيم االجتماعية واإلسالمية

  الدكتور فاضل البدراين 

  كلية اإلعالم –رئيس قسم الصحافة 

  

  .ا�كتور عبد ا�نعم ا�ي^ عميد Hية ال�يعة ا�ح�م

  .ا�كتور طه الزيدي رئيس الرابطة اإلسالمية لإلعالم ا�ح�م

  .ساتذة والزمالء وا&احث# واNضور الكرامخوة من األاإل

   .السالم عليكم ور5ة اهللا وبر�ته

وحاولوا Çديد  ،لوسائل اإلعالمة لقد اهتم فقهاء االتصال بالوظائف االجتماعي
دوار، ووجد رو� ورصد نتائج وتأثvات هذه األ ،زاء ا�جتمعإدوار تلك الوسائل أ

من ب# أن  - الظاهرة هعلماء االتصال اoين اهتموا بهذ وائلأوهو من - السويل 
وظائف وسائل اإلعالم مراقبة ا&يئة االجتماعية من خالل Ðميع ا�علومات 

أن  « يتمكن ا�جتمع من ا|كيف مع الظروف ا�تغvة، كما يرىوتوزيعها ح
يات جزاء ا�جتمع � االستجابة |حدأخرى Ä زيادة ترابط أوسائل اإلعالم مهمة ل

خر خلق رأي �م وطÜ موحد يساعد اNكومة آا&يئة ا�حيطة بهم، وبمع¼ 
ية نقل ال�اث االجتماÌ ا�يمقراطية للقيام بدورها، مثلما تتو� وسائل اإلعالم عمل

 أم االجتماÌ بوتوصلت دراسات اإلعال. خرآإ� من جيل 
ً
ب# ا�نظومت#  ن ارتباطا

ثقت عن ذلك عملية معرفية � نقل وانب ،اإلعالمية واالجتماعية W تداخل وثيق
  .شاعة ا�قافة االجتماعيةإومن ثم ساهمت �  ،نماط ا|فكv وا�عرفةأ

oالوقت نفسه ا Èف ي تؤثر فيه وسائلو Ìا ظام االجتما O نها إاإلعالم



−�T −  

طاره وسائل إا ظام االجتماÌ اoي تعمل �  تتأثر به خالل عملها الوظي±، وهذا
نظام  ّي أ تؤثر O القائم# باالتصال، فساسية ال^من القوى األ اإلعالم يعدّ 

تقبل ا�واطن# �ا،  قرارها، ويعمل OاÌ ينطوي O قيم ومبادئ يسà إلاجتم
تها � اNفاظ O والاطار تعكس وسائل اإلعالم هذا االهتمام بمحوÈ هذا اإل

  .القيم االجتماعية السائدة

السبق "ـحداث بما يس  بال يقدم اإلعال� تغطية ¡ملة لألحوال ف± بعض األ
 با�سؤو!ة االجتماعيةإوذلك " الصح±

ً
م  تدعيم قيرغبة منه �أو  ،حساسا

 أا�جتمع وتقا!ده، و
ً
فراد اoين يقومون تتجنب وسائل اإلعالم انتقاد األ حيانا

جل تدعيم ا&ناء االجتماÌ وا�قا� أالدوار االجتماعية وا�قافية من ببعض ا
  .خالقيةاألأو  للمجتمع وعدم خلخلة منظومته القيمية

وا�جتمع ببعض فراد دائها الوظي± Ðاه األأوتصطدم وسائل اإلعالم من خالل 
ا�عدات ال^ تقلل من فاعليتها، هذه العقبات يطلق عليها � علم أو  العقبات

  .االتصال بالعمليات االنتقائية

 أن  داء اإلعال� حيال ا�جتمعمن هنا يثبت للقائم# بمراقبة األ
ً
من  كثvا

ماعية ا�نظمات اإلعالمية تتبع خطوات Çاول من خال�ا اNفاظ O ا�وية االجت
طار إج � شf!ة تندروهذه اإل ،وموروث اجتماÌ ،بما Çمله من تقا!د راسخة

  .توجه اNفاظ O ا�وية االجتماعية اإلسالمية �جتمعاتنا

همية انعقاد هذا ا�ؤتمر العل� اإلعال�، اoي �لج قضايا جوهرية أومن هنا تأ¯ 
  .اعية لإلعالم وللقائم# عليهفيما þص ال�بية اإلعالمية وا�سؤو!ة االجتم

 ،ويوفق القائم# عليها وا�شار�# فيها ،يبارك هذه اÉهودأن � انسأل اهللا تع
  .واهللا و	 ا|وفيق

  .والسالم عليكم ور5ة اهللا وبر�ته
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  كلمة مجعية الباحثني والتدريسيني اجلامعيني يف العراق 

  براهيم إالدكتور فراس حممد 

  نائب رئيس اجلمعية 

  

  .ا�كتور عبد ا�نعم خليل ا�ي^ عميد Hية ال�يعة ا�ح�م

  .ا�كتور طه الزيدي رئيس الرابطة اإلسالمية لإلعالم ا�ح�م

  .خوة ا&احثون وا|دريسيون االفاضل اإل

  .اNضور الكرام 

  .السالم عليكم ور5ة اهللا وبر�ته

له اNديثة، وتقنياته اإلعالم ا�عاù بكل أدواته ووسائأن  �ا ال خالف فيه
النشاط  ا�تجددة، عن] أساس وفاعل � ن� ا�عرفة اإلنسانية ذات الصلة 
وانب

السيا÷ واالقتصادي واالجتماÌ وا�قا� وال�بوي، ع² ا²، وا|قرير، 
  .وا|حقيق، واNوار، وا�ناقشة

ة مصداقيته ا�تنوع من ا�نتج اإلعال� ا�عاù متباين � درج وهذا ا�زيج
مزيج Îمع ب# ال¶ء ونقيضه، ب# الغث والسم#، والصدق  نهإوموضوعيته، بل 

والكذب، واNق وا&اطل، والفضيلة والرذيلة، والعلم واÉهل، وÆو ذلك من 
  .ا�تناقضات

 شديد ا|أثر باإلعالم، وÑيع االندفاع Æو اÉديد دون فحٍص  وألن© ا�جتمع
�يه نزعة ا|قليد، ل� ا�شاهد  تيذ" د هذا اإلعالم، إذ غُ تمحيص، فقد ¡ن وقوأو 

انطبعت وبرامج منو�ت ودراما وغv ذلك،  ا�رئية وا�سموعة وح« ا�قروءة من



−�� −  

االجتماعية، � صورة  O سلو�يات أفراده ونمط حياتهم، وظهرت O سطح اNياة
ما يتعلق  ن ذلكتعليقات غريبة، وت]فات شائنة، وأفعاٍل شاذة، واألد# م

©رض O بناء العالقة غv السوية ب# الرجل وا�رأة، ُÇ ^الشاب أو  با�شاهد ال
والفتاة، إذ انعكس إدمان بعض الشباب وا اشئة من اÉنس# O هذه ا وعية 

ت ا|قليد، وبناء عالقات والاا�شاهد، O حياتهم الواقعية من خالل § من
Ñية،  مشابهة، فأدخلوا أنفسهم

ُ
و¢تمعهم � إشfالت أخالقية واجتماعية وأ

أسهمت هذه ا وعية السيئة من ال²امج � تأجيج ال%عة  وO ا�ستوى ال$
والعبثية �ى الشباب وا اشئة بكل أر�ن نظامهم االجتماÌ وقواعد  الفوضوية

Ìا�نضبط ا مو االجتما.  

 O أر�نإزاء Ø هذه ا تائج االجتماعية شديدة الس
ً
ا ظام  لبية نسبيا

 
ً
االجتماÌ اNاكم ل� ا|]فات والسلو�يات داخل ا�جتمع، ندرك cيعا

ل من الÓاماته ومسؤو!اته األخالقية، والÓم  �اطر
©
العمل اإلعال� إذا Çل

vأق& درجة �كنة، إ� نفعية استغال!ة تستهدف تعظيم الربح ا�ادي  بمعاي
  .فوu األخالقية، وترسيخها ب# شباب ا�جتمع وناشئتهال وتمرير ثقافة

ولعل واجبات اإلعالم وحدوده وقيوده ومسؤو!اته األخالقية ظلت موضع 
نقاش � العديد من دول العالم O �تلف توجهاته السياسية، وهو ا قاش اoي 

الث وتعقد من أجله ا دوات وا�ؤتمرات، ومنها ا�ؤتمر العل� ا� ،ظل يتصاعد
تقدم �وثه صورة واضحة �سؤو!ات أن  لإلعالم اإلسال� � العراق، آمل#

  .اإلعالم

  .والسالم عليكم ور5ة اهللا وبر�ته
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  كلمة مؤسسة الرائد اإلعالمية 

  اإلعالم اإلسالمي يتقدم بثقة

  براهيم الطائي إستاذ األ

  مدير مؤسسة الرائد اإلعالمية 

  

  .خوة اNضور األكارماأل

  .م عليكم ور5ة اهللا وبر�تهالسال

�  –كتيار إسال�  –وÆن  –بمصطلحاته اNديثة  -عرفنا اإلعالم أن  منذ
  نهإعداء W، إذ 

ً
  ولقرن من الزمن تقريبا

ً
O ا�ستغرب# من أبناء  ¡ن حكرا

من صحف و¢الت  -� الغالب  - جتتنا، واستخدم اإلعالم بوسائله ا�ختلفة 
مÍح وسينما � ال�ويج لعادات وأخالق الغرب ومهاcة وÖذاعة وتلفزيون و

 
ً
 –خالل عدة عقود  –هذه الوسائل ن إ ، ح«�داتنا وأخالقنا وديننا أحيانا

 أن  استطاعت
ً
  تو� رأيا

ً
 أو  ضد ا|دين �ما

ً
  .قل حدّ أعنه O  بعيدا

ثم Çر�ت الصحوة اإلسالمية عن طريق ا�ساجد وا��ة والكتب وبعض 
واألðطة الصوتية، ح« أصبحت ظاهرة واسعة خالل ا�مانينيات من ا�جالت 

القرن ا�اÁ، و�نت مقاطعة وسائل اإلعالم ا|قليدية إحدى أهم ثوابت هذه 
  .الصحوة

كيفما يكون اإلعالم  :عدم قطعية ا ظرية القائلةإ� أشv أن  وهنا أحب
عالم فاسد تظهر توجهات إصالحية وسط إأن  يكون ا اس، فمن ا�مكن

  .Ç] بعدة أدواتأن  فمؤثرات الرأي العام أكë بكثv من ،وبالعكس

  :ولكن خالل هذه ا�رحلة بدأ ا|حرك � جانب اإلعالم بثالثة اÐاهات
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هو §اولة بعض هذه الوسائل ا|كيف مع ا�طلب اÉماهvي اÉديد  :األول
  .ببث بعض ال²امج اإلسالمية

األشخاص من ذوي ا|وجهات اإلسالمية دخول هذه بدأ بعض  :اال7اه ا4ا3
ن ¡نت Öوسائل إعالمية خاصة و إنشاءأو  ،ا|أثv فيهاأو  الوسائل و§اولة تغيvها

 Öو ،Çت ظل اNكومات
ً
  .ن ¡نت §دودة )&ا

ن ¡نت بدائية Öا&دء بفعا!ات إعالمية عديدة و ويتضمن :اال7اه ا4الث
 
ً
أو  حيات ا�سجدية، وا�لصقات وا�نشورات ا�نوعة،، مثل األناشيد وا�Í)&ا

  .ذلكإ� �ðت التسجيل الصو� وما 

وÈ هذه ا�رحلة بدأت الساحة الفكرية والفقهية اإلسالمية تتحرك وÝتلف 
  .حول اÉائز وغv اÉائز، وحول أفضلية ا�قاطعة أم ا|قن#

واروج من السلطة  ،تثم ¡نت ا�رحلة ا|ا!ة وÄ مرحلة إنشاء الفضائيا
ا�طبقة ال^ ¡نت تتحكم بوسائل اإلعالم، وهنا بدأ اإلعالم ذو ا|وجه اإلسال� 

ك² من قدرة مفكريه وفقهائه أك² ح« من قدرة رجاW، بل أسعة يقفز قفزات وا
  .وتربوييه � استيعاب هذا ا�جال اÉديد والطرق ا�ثÙ للتعامل معه

يلحق أن  هذه ا�ؤتمرات وا|جمعات ودورها �أشيد بمثل أن  وهنا أحب
اÉانب ا|نظvي ال�Ì، ما هو قائم � الغرف العملية ا|نفيذية اآلن للوسائل 

  .جل توجيهه وعدم اروج عليهأعالمية ذات ا|وجه اإلسال� من اإل

اثنت# بل Ðاوز عددها أو  فأصبحنا اآلن ال نت�م عن قناة إسالمية واحدة
القنوات ا|قليدية ذات ا|وجه ا�عادي  –من حيث العدد  –« فاقت الست# ح

  .للتدين

أو  وأصبحنا نت�م عن قناة إسالمية للشباب وأخرى لألطفال وأخرى لألÑة
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  .بقضية إسالمية §ددةأو  السنةأو  القرآنأو  الصحة، وغvها متخصص باألذ¡ر

واتها كما تفعل ا!وم بعضها بدأ يطمع بإنشاء قمر اصطناÌ خاص لقنن إ بل
  .¢موعة قنوات ا�جد

وبدأ ا&حث عن مواطن اÉودة � اإلنتاج فتطورت ال²امج وأصبحت إبداعية 
وذات Hف �!ة، واألناشيد دخلت بقوة واقتحمت معظم القنوات اإلعالمية 

ÎاÐ Úاه األخبار واألفالم إوهناك Çرك  ،ا|قليدية، و�ذلك اإلعالنات والفواصل
إنتاج ا�راما الfرتونية وا|مثيلية ذات ال�ف إ� اآلمر وصل ن إ ثائقية، بلالو

  .وا�قة العا!ة

وما يقال � الفضائيات يقال مثله وأكë � اإلذا�ت والصحف وا�جالت 
  .وا�نشورات واالن�نت

وÄ ما يتعلق باإلعالم الرق� وخاصة  ،نت�م عن الطفرة القادمةأن  وهنا نريد
سيكون  –حسب ا�راسات اإلعالمية اNديثة  – نهإنت واستخداماته، إذ االن�

أن  الوسيلة اإلعالمية الرئيسة خالل السنوات امس القادمة والسيما بعد
أوسع Çرك إ� يتحول تسلمه عن طريق الالقط االعتيادي، وهذه الطفرة Çتاج 

أن  ذا االÐاه، والسيمان يأخذوا اïN األك² � همن اإلسالمي# بصورة �مة أل
  .إعالم االن�نت هو إعالم اجتماÌ قليل ال�ف

ن سهولة وسائل االتصال فتحت ¢االت أوسع لإلعالم ا�ابط إبا�قابل ف
وهذا األمر بدأ يش�  ،عموم ا�سلم# بسهولة ويÍإ� يصل أن  وبأسوأ صوره

ا�رء � حياته  هزات ¢تمعية كبvة، بسبب االختالف الكبv ب# ما يعايشه
سادية � هذه الوسائل، �ا يسبب لعموم الشباب أو  ا!ومية وب# ما يراه من إباحية

 والا§أو  ت للتقليد أحياناوالاا�تتبع �ا §
ً
  .أخرى ت لالعÓال أحيانا

أن  إن ا�قدمة الطويلة ال^ ابتدأت بها حول تطور اإلعالم اإلسال� أردت
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إلسال� هو اÉديد � الساحة وليس اإلعالم ا�ابط، اإلعالم اأن  إ� أصل بها
 
ً
فمن يرى إعالم الع�ينيات وا�الثينيات من القرن ا�اÁ ال يكاد يرى فارقا

 
ً
 بينها وب# ما يعرض ا!وم عربيا

ً
 أو  كبvا

ً
  .أجنبيا

الم يبذر أنبه أننا ا!وم بدأنا نمتلك ما نواجه به، وبدأ هذا اإلعأن  وoا أحب
 –ملسو هيلع هللا ىلص رض ا�سلم# وبدأ ا اس يعرفون عن رسو�م أv من جديد � بذور ا

  .أكë بكثv من فيلم الرسالة اoي لم يكونوا يعرفوا غvه –مثال 

انب سý حثيث وتطوير مهارات واستكمال اÉإ� ولكن هذا اإلعالم ºتاج 
وÖقامة  ،وÖصدار ا�طبو�ت ،ن فتح ال�ياتÖالفقÒ وال�بوي والفكري، و

Hها خطوات تعجل �سم  ،وتوفv طرق الكسب عن طريق اإلعالم ،وراتا�
ا�ادف O أو  أكë بقليل لصالح اإلعالم اإلسال�أو  معر�ة اإلعالم خالل عقد

  .قل تقديرأ

ا|فاؤل ا�بO Ü حقائق ا|اريخ إ� قلل من اوف وأدعو أأن  نا أريدأف
ت�م عن ا|فاؤل (هما يريد اNث O اoي يأو  والواقع، واoي يت�م عن اوف

اNر�ة وتال� األخطاء واستدراك ا قص، ولكن أرى ا|فاؤل هو األو� وW ما 
  .ي²ره

  .السالم عليكم ور5ة اهللا وبر�تهو
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  كلمة قسم الثقافة واإلعالم يف هيئة علماء املسلمني

  التربية اإلعالمية لبنة يف بناء الشخصية اإلعالمية

  حارث األزدي األستاذ

  رئيس حترير صحيفة البصائر العراقية

   قسم الثقافة واإلعالم يف هيئة علماء املسلمني

  

  .المية لإلعالم � العراق ا�ح�ماألخ ا�كتور طه الزيدي رئيس الرابطة اإلس

  .اإلخوة األعزاء � مر�ز ا&صvة ا�ح�مون 

  .�مون اإلخوة اNاøون � مؤتمر ال�بية اإلعالمية ا�ح

  .السالم عليكم ور5ة اهللا وبر�ته  :بعثها إ!كم فأقولاÇية طيبة مبار�ة 

الساحة اإلعالمية تعج بالكثv من القضايا الشائكة وا�همة ال^ أن  الشك
ومنها موضوع ندوتكم ا�بار�ة أسال اهللا لكم  ،تفصيل وتأصيلإ� Çتاج 

  .ا|وفيق والسداد

�هم � ميدان الصحافة اإلسالمية يدل O حصافة ن اختيار�م هذا العنوان اإ
vإ� ودقة الفهم والتشخيص للحالة اإلعالمية ال^ تعا¸  ،ا|فك uاآلن من فو

إلشغال ا اس عن هدفهم األس  وهو اإلفادة من ا مو  ؛مدروسة و§سوبة
وÇريك الوÌ وا!قظة باÐاه تمثيله بنهضة إعالمية تشمل جوانب  ،اإلعال�

واقع إ� ندوتكم ا�بار�ة هذه تتصدى |مثيل هذا الوÌ أن  حسبأو ،اNياة ¡فة
  .ملموس

متلك فسحة أأن  ولكم وددت ،أبارك �ر�ز ا&صvة هذا ا�ؤتمر وهذا االختيار
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ولكن عزا, باÉهد ا�بارك  ،من الوقت إلتمام �+ عن ال�بية اإلعالمية
  .ا هذه ا�ؤتمربا&حوث العلمية الرصينة ال^ احتواه

ثر كبv � الصناعة ا|غيvية ا�نشودة أإن موضوع ال�بية اإلعالمية ذو 
  .للمجتمعات � الرؤية وا�فاهيم وا|طبيقات ال�بوية

 O #مساعدة ا�رب# وال�بوي Üإن ال�بية اإلعالمية بمفهومها العام تع
ف ا�نشودة þدم األهدا وترشيدها وبلورتها � إطار ،ضبط ا|أثvات اإلعالمية

  .هذا اÉانب ا�هم من اإلعالم وهو موضوع ا�ؤتمرمن 

إن أبرز القضايا ا�عاùة ال^ تع¼ بها ال�بية اإلعالمية Ä تثقيف ا اشئة 
وا�تلق# ا�ستهدف# من وسائل اإلعالم بسبل فهم األمور وتقديرها، وسبل 

ت �الفة للمنهج القويم اoي تؤمن و�يفية ا|صدي لطروحا ،ا|عامل مع اآلخرين
  ؛به قوان# ال�بية بإضافة اإلعالم إ!ها

ً
  |كون مفهوما

ً
اسمه ال�بية  وشامالً  �ما

استيعاب مقتضيات الع] اNديث وا|ناغم إ�  صل من خالW  ؛اإلعالمية
  .السليم معها

ن Öية ولعام واسعة تق�ب من العشوائإن آ!ات ا|فاعل مع اإلعالم بش�ه ا
 غv ،تلك اطط مدروسة |عبئة الشباب للتفاعل مع¡نت تسO v وفق خطط 

مهمة ال�بية اإلعالمية Ä تهيئة اÉيل والقائم# O ال�بية وا�شتغل# � أن 
وتمكينهم من ا�هارات  ،اإلعالم �واجهة األحداث اÉارية الطارئة وغv الطارئة

 عن اوف واالستسالمال^ تعينهم O ا�واجهة عوض
ً
أو  االنعزال والرفضأو  ا

  .ا|²ير

ن ال�بية اإلعالمية تعÜ مساعدة ðائح ا�جتمع ¡فة O فهم حقوقهم إ
وواجباتهم، واالنتماء الصحيح، واح�ام اآلخر، واNرية العادلة، ومواجهة 

لطرق الشائعات وا|ضليل، وا|صدي لالÆرافات الفكرية وا�نحرف# O وفق ا
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  .ا�ناسبة oلك

ن ال�بية اإلعالمية توفر مساحة كبvة من الفرص ا�واتية �عاÉة ا�ش°ت إ
ال^ يعا¸ منها ا�تلقون �ن يستهدفهم هذا  ،ا فسية وا�قافية واالجتماعية

واoي جاء بصفة الفوضوية وا�ورة O ا�وروث  ،السيل اإلعال� اÉارف
واألمية ا|كنولوجية، واألمية السياسية، عالوة O  كمش�ة األمية اNضارية،

ا|وترات ال^ تنشأ بفعل االتصال مع اآلخرين، وعدم األلفة، وا|حïية 
تش� معضالت � أن  Ø هذه العقبات يمكن ،واالستغراق � ا�حلية وغvها

وا�راكز ا&حثية  ،لم تتصد �ا ا�ؤسسات اإلعالمية الرصينةن إ نهضة األمم
تباعها اتفصل � الطرق واألسا!ب الواجب و ،ا�ختصة � ا�راسات اإلعالمية

  .ا|جهيل والتسطيح واداعإ� من اجل إجهاض ا�خططات الرامية 

 � تفعيل تؤدي إن ال�بية اإلعالمية إذا ما هيئت �ا أدواتها فإنها 
ً
 بارزا

ً
دورا

وا|قويم وا|حليل وحل ا�قافة االجتماعية ا قية، وÖشاعة مهارات ا قد 
والربط ب# األشياء وب# ا�تغvات، وا�هارات ال��يبية، ومهارات  ،ا�ش°ت

 O ديث والقراءة والكتابة وا�هارات االجتماعية وا�قافية ال^ تساعدهمNا
االتصال الفعال، وتمكنهم من استيعاب اصوصيات ا�قافية � عالقتها مع 

  .ت ا�قافية األخرىالعموميات وا�تغvا

 
ً
 وأدعو اهللا العö القدير ،شد O أيدي القائم# O هذا ا�ؤتمر ا�باركأ ختاما

  ،يمكنهم من تثبيت &نة ثابتة � ùح اإلعالم اإلسال� ا�ادفأن 
ً
إصدار  م�قبا

  .هذا اÉهد بكتاب ينتفع به العاملون � ا�يدان اإلعال�

  .يكم ور5ة اهللا وبر�تهالسالم علبارك اهللا باÉميع و
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  كلمة مركز األمة للدراسات والتطوير 

  الدكتور عبد القادر حممد

  مدير مركز األمة للدراسات والتطوير

  

  .ا�كتور طه الزيدي رئيس الرابطة اإلسالمية لإلعالم ا�ح�م

  .األساتذة األفاضل

  .اNضور الكريم السالم عليكم ور5ة اهللا وبر�ته

  بداية نشكر
ً
�ذا ا�ؤتمر  مر�ز ا&صvة O اختيار هذا ا�وضوع ا�هم عنوانا

  ،العل�
ً
عنه تناول مثل هذه ا�وضو�ت اNية ال^ تالمس حياة  فليس مستغربا

  .ا اس وا�جتمع وتعالج قضاياهم

  ..أيها األخوة

ال þ- عليكم ما ب# ال�بية واإلعالم من أواù وشيجة فاالثنان يسعيان 
إعداد جيل إ� و� منهما þاطب العقل، فال�بية اإلعالمية تهدف ، رسالة |قديم

يفهم ا�قافة اإلعالمية ال^ Çيط به، وºسن االنتقاء وا|عامل معها، ويشارك 
 . فيها بصورة فعالة

.
م بشأن اإلعالم، والطالب فال�بية اإلعالمية Ä ا|عليم وا|عل

ما þتارونه إ� دمات اإلعالمية، وباإلضافة والشباب هم الُمستهِلُك الرئيس للخ
 
ً
 مهما

ً
بأنفسهم من مواد إعالمية يشغلون بها أوقات فراغهم، يستمد الطالب جانبا

 
.
 من خلفيتنا ا�قافية ال^ من تعل

ً
مه من وسائل اإلعالم، فقد أصبح اإلعالم جزءا

كمجال  يدرس هذا العلمأن  Çيط بالصغار والكبار O حد سواء، وoا يستحق
  .قائم بذاته

 من ا�عارف وا�فاهيم أن  فإذا استطاعت ال�بية اإلعالمية
ً
تعطي الطالب قدرا
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. وا�هارات، ااصة با|عامل مع اإلعالم و�يفية االستفادة من ا�عارف ا�توفرة فيه
وهذا ال يتم إال من خالل تشجيع الطالب O  ،فقد حققت األهداف ا�رجوة منها

رود الرسائل اإلعالمية |حليلها وÇديد هدفها و�ن Ä موجهة؟ ا|وقف عند و
ا�فقودة أو  األسلوب؟ وما طبيعة اNقائق ا�وجودة فيهاأو  و�اذا صيغت بهذا الش�

  .وÆو ذلك. فيها؟ وما ا�صادر ا�حايدة ال^ يمكن ا|حقق منها

 � أصول  تقدم إطاًراأن  وبناء O ذلك فال�بية اإلعالمية مطلوب منها
ً
علميا

وا�حافظة O منظومة  ،اإلنسانوا�نهج ا�قا� اoي يسهم � بناء  ،ا|دريس
تضع نصب أعينها تنمية أسا!ب أن  ذاك، فالبدأو  القيم ا بيلة � هذا ا�جتمع

وتدعيم مهارات ا�تعلم � ا&حث وا|حليل وا|قييم ل� ما  ،ا|فكv ا اقد
  .ميعرض ع² وسائل اإلعال

أن  يتقن اإلعالميون مهارات العمل اإلعال�، دونأن  وبا�قابل ال يك±
تأخذ بنظر االعتبار أن  تتسق هذه ا�هارات مع قيم وأهداف ا�جتمع، ودون

تتحقق ðاكة فاعلة بينهم وب# أن  البد أنها�حيط اoي تتحرك فيه، كما 
Æي بدأت فيه االoرافات الفكرية تعصف ال�بوي#، السيما � هذا الزمن، ا

والسيما � ظل  ،وأخطرها ¢ال ال�بية وا|عليم ،با�جتمع O �تلف الصعد
ومن هنا تزداد هذا ا�همة صعوبة  ،الظروف الصعبة ال^ يمر بها بتنا اÉريح

  .ويتحمل ا�تصدون �ذا ا�يدان أعباًء أك²

د � ¢ال ال�بية ºقق ا�ؤتمر أهدافه ا�رجوة ويؤسس لوÌ جديأن  نتم¼
ùد صداه � واقعنا ا�عاÎ اإلعالمية.  

O #حد0 كما نتم¼ للقائم O ا|وفيق   ا�ؤتمر وا�شار�# فيه Ø سواء
  .وأن تسدد خطاهم �ا فيه اv وا�داية والصالح. وا جاح

  .والسالم عليكم ور5ة اهللا وبر�ته



−�� −  

  ) مبدأ(اجلامعة اإلسالمية  كلمة مركز البحوث والدراسات اإلسالمية يف

  الباحث غازي السامرائي 

  

  .ا�كتور عبد ا�نعم ا�ي^ عميد Hية ال�يعة ا�ح�م

  .رابطة اإلسالمية لإلعالم ا�ح�ما�كتور طه الزيدي رئيس ال

  .خوة اNضور ا�ح�موناأل

  .السالم عليكم ور5ة اهللا وبر�ته

م O سيد ا�رسل#، وO آW وصحبه اNمد هللا رب العا�#، والصالة والسال
  .أcع#

 � بناء ا�نظومة السلو�ية والقيمية �ى ا�جتمع 
ً
 مهما

ً
يش� اإلعالم دورا

�ا يؤهله  ،ا�سلم، كونه ا�تحدث � cيع ا�جاالت ولسائر الفئات الُعمرية
  .cهور ا�تلق# بسهولة وانسيابيةإ� لتشكيل قنا�ت وأفfر Ðد طريقها 

 
ً
 وبعد ا|طور ا|كنولوå اNاصل لوسائل اإلعالم فاق مستوى ا|أثv، ووصوال

درجة ا�حا¡ة وا|قليد، �ا يستدÌ وجود منهجية إعالمية إسالمية هادفة إ� 
  .تواكب الع] مع ا�حافظة O ثوابت ا�ين وتعا!م ال�يعة

 O ال²، وت
ً
 باNق، لعلها تكون واصيوألجل هذا نقدم هذه ا�ق�حات تعاونا

ً
ا

  :ثالثة §اورإ� Îابية � حقل اإلعالم اإلسال�، ويقسم إإضافة 

�	�� ����� :��� !"� �#�$���: 

وضع برامج ل�سيخ الق اإلسال�، وذلك إلبراز اÉوانب ا�ضيئة � ا|عاون 
  .وا|واضع، و�ف األذى وغv ذلك
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إلحداث ا|فاعل، مع وجود مقاطع تشمل هذه ال²امج ا�حاøات اÉماهvية 
 .وذلك من وسائل ا|أثv  ،تمثيلية تتحدث Ø منها عن خلق مع#

 شبهات أهل عداد §اøات تتحدث عن ا�فهوم اNضاري للخلق، والرد Oإ
ن اإلسالم يفرض O أتباعه االستسالم وانوع، وا|فريق أا|غريب القائل# ب

 .ذلكإ� وما ) ضع، الضعف ـ العزة، الك²ا|وا(ب# ا�فاهيم ا�تضادة 

عداد برامج خاصة باألطفال تسلط الضوء O معاÉة بعض األخطاء ا�تو�ة إ
� هذه ا�رحلة مثل الكذب، ونسيان الصالة، ورفع الصوت O الوا�ين، مع إÎاد 

 .الوسائل ا�ناسبة oلك

%�&'� ����� : ��()��*� �#�$���: 

ز دور األÑة � بناء شخصية ا�سلم، من حيث كونها صمام وضع برامج تعز
األمان للف« والفتاة وهما يشقان طريقهما � اNياة، وال مانع من استضافة �ئلة 

  .برنامج تلفزيو1أو  ناجحة وتقديم Ðربتها � حوار صح±

استضافة متخصص# � علم االجتماع وا فس لطرح ا�ش°ت ا�عاùة، مع 
قل تقدير للرد O أÝصيص حلقة إذاعية O أو  ب ا قاش مع اÉمهور،فتح با

 .تساؤالت ا�تصل#

عداد §اøات � الفكر االجتماÌ ت�ح أهمية وجود نظام اجتماÌ إ
ا�نظومة أن  منضبط بالقواعد ال�عية للمحافظة O ا�وية اإلسالمية، مع تبيان

ألنها لم توفر اNضن اآلمن اoي  ؛االغربية ا�جتمعية قد أفلست ب# رواده
 .امتألت به كتبهم � مطلع القرن الع�ين

+'�&'� ����� : �,��-'� �#�$���: 

وضع برامج تلفزيونية عن ا&ناء ال�بوي السليم من منظور إسال� مع 
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استخدام وسائل العرض اإلبداعية مثل ال�ائح الصورية، وال مانع من االستفادة 
ال^ عرضها ا�كتور §مد ا�ويO Ü قناة الرسالة الفضائية، مثل من األفfر 

.. وÇميلهم ا�سؤو!ة با|دريج مشار�ة الشباب � اÝاذ القرار، وتنمية ا�هارات،
  .لخإ

 (عمل برامج Çمل صفات تربوية مثل برنامج 
ً
، مع )وبالوا�ين إحسانا

مع Ýصيص جوائز عينية حوار صح±، أو  استضافة العائلة ا�تمïة � حلقة
 
ً
Çفï اآلخرين O إ� لغرض التشجيع ومن ثم ن� الفكرة ب# ا اس، وصوال

 .تبÜ هذه القيمة ا�همة � حياة ا�سلم

ويعرض أهم ا�وضو�ت  ،صنع فريق من الشباب ا�سلم يتحدث بلغة إقرانه
وج من ا�%ل وا�شاØ ال^ تصاحب الشباب مثل الفتور � ا�راسة، و�ذلك ار

 .بش� مستمر، والوقوع ببعض األخطاء السلو�ية نتيجة اNماسة وغv ذلك

عمل تقارير بالصوت والصورة تستهدف الغوص � ا�ش°ت ال�بوية، ال^ 
أصبحت مست�ية � ا�جتمع، مثل الضعف � اNقل ا|علي�، و�ذلك ال²امج 

O ما يتعلق  ال^ تعرض � وسائل اإلعالم مثل التشجيع �اÉريمة، والÍقة، و
 .� هذا اÉانب

ن يوفق اÉميع � خدمة أو ،يبارك هذه اطوات اإلعالميةأن � انسأل اهللا تع
  .واهللا ا�وفق ،رسالة امتنا اإلسالمية والسيما ع² وسائل اإلعالم

  

  .والسالم عليكم ور5ة اهللا وبر�ته
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E  
منذ زمن ليس ببعيد بدأ اإلسالميون ود�ة اإلصالح � ا�جتمعات اإلسالمية 

كما هو اNال � أروقة  ،غv ا|قليدية ا�تعارف عليها ا�عوة بالطرقإ� االنتباه 
� ا&يوت وا�ور، وأقصد بذلك أو  ا�جالس وا|جمعات ا�عوية سواء � ا�ساجد

اإلعالم بطرقه اNديثة من فضائيات ومواقع إلك�ونية و�اصة االجتماعية منها، 
 
ً
سائل اإلعالمية من حجم ا�راسات ال^ تعالج وتناقش ا�إ� فعند ا ظر Ñيعا

áدها قليلة مقارنة بغvها من األ�اث وا�راسات � ا�جالت  ،منظور إسال�
  .أثر اإلعالم O حياة الفرد وا�جتمعات W أعظم ا|أثvأن األخرى، 

فليس لإلعالم نمطية ثابتة، فما هو عليه � ع]نا اNاø لم يكن � 
!به فÒ �تلفة ومتنوعة �سب ا�fن أما طرقه وأسا ،ا�اÁ، فاإلعالم هدف

إ� ديننا اNنيف يدعونا أن  والزمان وطبيعة Ø من ا�اÌ وا�دعوين، فنجد
وأن ذلك من  ،ملسو هيلع هللا ىلصواتباع رسو ا الكريم  ،ما أنزل اهللاإ� وذلك با�عوة  ،اإلعالم

إ� ووردت � القرآن الكريم آيات كثvة توجب ا�عوة  .أعظم وأجل القربات
 ملسو هيلع هللا ىلص منها ما خاطب ا z  اهللا،

ً
W، ومنها ما خاطب  ، فدخلت أمته � اطاب تبعا

  .األمة مباðة
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 z اطب اÝ ^تعا� ملسو هيلع هللا ىلص فمن اآليات ال Wقو :{��v�w�xy�z�{�|�
}� �z _`a� :�	c .تعا� Wوقو :{�q�r�st�u�v�w� �x�z _-�:�� :


	c اطب األمة وتوجب عليهاÝ ^تأمر وأن  ، وأما اآليات الÕتن  Wة كقوvفكث
��a�b�c}: تعا� �d�ef�g�h�i�j�k� � � �z 

=2�8�� :	� zعن ا�نكر فَ  األمرَ � ااهللا تع َل عَ جَ فَ : (، قال القرط Ò رْ با�عروف وا 
ً
 قا

O با�عروف  األمرُ : أوصاف ا�ؤمن# أخص© أن  ب# ا�ؤمن# وا�نافق#، فدل
  .)Ï()سالماإلإ� ا��ء : هاكر، ورأسُ وا Ò عن ا�ن

با�عوة إ!ه W أر�نه وجوانبه، ولقد ب#  –� اتع –إن اإلسالم اoي أمرنا اهللا 
وذلك بما أنزل عليه  ،§ددات ومالمح هوية أمتنا اإلسالمية ملسو هيلع هللا ىلص رسو ا الكريم 

من أقوال  –رÁ اهللا عنهم أcع#  - بما تناقله عنه أصحابه أو  من رب العا�#،
عليكم بسن^ : (ملسو هيلع هللا ىلص وذلك � قوW  ،تباعه من بعدهأ ملسو هيلع هللا ىلص ه بما و2 بأو  وأفعال،

، ويظهر )=()# من بعدي، عضو عليها با واجذوسنة الفاء الراشدين ا�هدي
 –رÁ اهللا عنهم  –مدى تأثv تلك ا�حددات وا�المح O حياة وهوية الصحابة 

 أهل جاه: "-رÁ اهللا عنه –بما قاW جعفر بن أÚ طالب 
ً
لية نعبد كّنا قوما

ح«  ،ويأكل القوي مّنا الضعيف ،ون3ء اÉوار ،ونأكل ا�يتة ،اناألصنام واألوث
عبادة الواحد األحد وÖكرام اÉار إ� ن نعرف صدقه وأمانته فد�نا جاءنا مَ 

أمام  - رÁ اهللا عنه  - ، وا�قولة الشهvة لربý بن �مر "واألخالق الفاضلة
 ،عبادة اهللاإ� ثنا  خرج من شاء من عبادة العباد اهللا جاء بنا وابتعن إ : "كÍى

  ".سعة ا�نيا واآلخرةإ� ومن ضيق ا�نيا  ،عدل اإلسالمإ� ومن جور األديان 

وأصبح منها ا افذ  –إ� سبحانه وتع -دين اهللا إ� و�ا تعددت وسائل ا�عوة 
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متلك ومنها دون ذلك، ومن هذه الوسائل الفضائيات؛ فالشاشة بصفة �مة ت
¶ء ما � أذهان وقلوب ُمتابعيها، ومن ثَم تساهم � القدرة O قذف القناعة ب

تكوين وبناء الرأي العام، فÒ تقدم ا�ادة مرئية، وÈ الوقت نفسه مسموعة، 
وبطريقة ملموسة غv ¢ردة �ا يمكنها من السيطرة الوجدانية، و�اصة � 

ا امية؛ حيث تغلب ا&دائية ا�تمثلة �  ما يس  با�ولأو  ا�جتمعات ا|قليدية،
األمية، والفقر، وا�رض، ويقل ذلك ا|أثH vما ارت¹ الفكر والعقلية ال^ تغلب 

أمة بذاتها؛ وذلك ألن الصورة اoهنية تتبلور �سب ا²ة أو  O شعب بعينه
  .وا�عرفة ا��اكمة �ى Ø فرد

م � ا�جتمعات واخ�قت حواجز لقد امتد اجتياح الفضائيات للرأي العا
كثvة، ح« أصبحت أشبه بتدفق ا�م � ال�اي#، فللفضائيات دور رئيس � 

 - سواء أكانت تنمية ذاتية، أم تنمية O مستوى األمة -دفع عجلة ا|نمية 
وا|بشv با|حول وا|غيv، ومعاونة الرأي العام للتغلب O ما يستجد عليه من 

تهيئة اÉو الصالح للمناقشة، واNوار، واالتصاالت ب# أفراد إ� ة أحداث، باإلضاف
 |كوين الرأي العام ا اضج السليم، وتقوم 

ً
 متبادال

ً
ا�جتمع وا�سؤول# اتصاال

 O ديثة والعملNشاعة ا�علومات اÖر الع]ية، وfالفضائيات أيًضا بن� األف
اÉيدة �ا يتناوW ا�جتمع عن تلك إÎاد الشخصية اÉديدة، وذلك يرجع للمراقبة 

  .الفضائيات

إن الفضائيات وسيلة اتصال ع]ية متاحة من إنتاج الفكر الب�ي، و�أي 
منتج إنسا¸ W سلبياته وÎÖابياته، فهذه Ä اNياة الب�ية، فما من 4ء صنعه 

هذه  تنطبق عليهاإلنسان إال وW ما W، وعليه ما عليه، فأر5 ما أنتجه اإلنسان 
القاعدة، فالطاقة ا ووية مع ما �ا من فوائد cة للب�ية cعاء، فمنها تو� 

�ا من القدرة ا|دمvية ما أن  الطاقة ال^ Ä عصب اNياة بأنواعها ا�ختلفة، إال
نها من القضاء O العالم Hه، و�ذا الطائرات وا&واخر والسيارات وغvها،  يُمك"
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فيما تقدمه من خدمات جليلة لإلنسان، إال أنها من فكما Ä مفيدة وعظيمة 
  .أ6 ما يملك أال وÄ حياتهاإلنسان أعظم األمور ال^ بسببها يفقد 

ولقد طبق كثv من القنوات الفضائية � بالدنا العربية واإلسالمية 
أيديولوجيات خاصة بها، سواء � تناو�ا للشؤون اNياتية العامة وا�سائل الفكرية 

� مواكبتها لألحداث والقضايا واألزمات الكثvة أو  خالقية واالجتماعية،واأل
فإذا ¡ن هناك سجل .. ال^ تمّر بها بالدنا وأمتنا، و�اصة � هذه األوقات العصيبة

 Áابيات الواضحة &عض هذه الفضائيات، فال يمكن السكوت وا|غاÎمن اإل
ُعد عن ا�ور واألداء ا|خريz اطv اoي يق وم به بعضها اآلخر O �تلف الص.

  .الفكرية واألخالقية واالجتماعية

إن كثvًا من القنوات الفضائية العربية تساهم مع سبق اإلùار � إنتاج وبناء 
بالعادات وا|قا!د ال�قية، بل أصبح كثv أو  أجيال و¢تمعات ال صلة �ا با�ين

ا|قليد األع  ا�بتور إ� وى با�عوة من شباب وفتيات ا�سلم# مشّوÄ ا�حت
 Üا|قدم ا|ق ãنوا O ïمن ال�� 

ً
ألنماط من السلوك الغر� الشائن، بدال

  .وا|كنولوå ا�وجود �ى الغرب

فا�قافة الغربية واألمريكية � جزء كبv منها تقف O نقيض ا�قافة 
األمريكية ااضعة  العربية واإلسالمية، األمر اoي جعل وسائل اإلعالم

للسيطرة الصهيونية تستنفر Ø قواها وآ|ها اÉهنمية ا�تطورة لإلجهاز O ا�قافة 
  )Ï(. العر� ومصدر قوتهاإلنسان وية العربية اإلسالمية ال^ تمثل أهم عناù ه

و�ثv من تلك القنوات غربية الطرح، سواء أكان القائمون عليها غربي# أم 
ال�ق، تتعمد تقديم مواد مضللة عن اإلسالم وا�سلم# ع² سواعدهم � 

بأخرى، مستغل# الضعف ا�هاري والفÜ للقنوات الفضائية O أو  بصورة
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ا�ستوي# ا�و	 وا�حö، فتعمل تلك القنوات O الوقيعة ب# ا�سلم# دوًال 
تتارة باإلرهاب، وتارة با|طرف  -زوًرا  -وشعوًبا، وتصف اإلسالمي#  َم. ©Óوال.  

� ظل Ø هذا اNشد العظيم من القنوات الفضائية الُمضلة جاء دور 
الفضائيات اإلسالمية |صحيح وتقويم ذلك االعوجاج، ومبارزة ذلك اNشد، 
د O ذلك ا�كتور هاشم اÉاز األم# العام �جلس الصحافة وا�طبو�ت 

©
ولقد أك

O سة من قبل جهات أوروبية  القنوات الفضائية تواجهأن  الصحفيةð حربًا
Öقليمية بهدف حصار رسالة اإلسالمو.)Ï(  

وتضييق  ،إن ا�همة العليا للفضائيات اإلسالمية Ä العمل O اÉمع وا|آلف
ُشّقة االفات ب# ا�تنافرين، ونزع فتيل الفرقة بينهم، وتوضع تلك اطط 

ت O ا ار حينًا، وتزييف اNقائق ا�دروسة بعناية من قبل أعداء األمة لصّب الزي
يشاهد أن  أحيانًا كثvة، و� ذلك &ث روح الُفْرقة ب# أبناء ا�سلم#، وبمجرد

عداوات ال بداية �ا وال إ� اÉهلة وا�رجفون هذه ا�ادة ا تنة يقومون بتحويلها 
  .اNلإ� نهاية، ح« يشعر ا�رء أنها ليس �ا من سبيل 

الغرب Îمع Ø ما �يه من أن  ، فكما)=(تس  با&ث ا�ضاد تلك ا�همة قدو
القوة اإلعالمية، سواء أكانت ما!ة أم تقنية �حاربة العقائد واألسس اإلسالمية، 

يستعينوا بالطريقة ذاتها، وذلك بإنشاء قنوات أن  فfن لزاًما O ا��ة وا�فكرين
وروبا وأمريكا، وأال يكون فضائية تستهدف األطفال والشباب وا�فكرين � أ

تكون � صورتها أن  ذلك نابًعا من أحقاد تو�ت كردود أفعال، بل Îب
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  .اهللا سبحانه وتعا�إ� اNقيقية، وÄ ا�عوة 

فfن من ال�وري وضع اطط االس�اتيجية ا&ناءة ال^ تستغل ذلك الÓايد 
واNفاظ O ا�وية  من متابý ومشاهدي القنوات الفضائية �مة لصالح األمة،

العربية واإلسالمية، فا�خول � حلبة ا�نافسة Éذب أك² عدد �كن من 
متابý الفضائيات ذات الطرح الغر� ا�تعولم øوري� � وقتنا اNاø، وÖن ¡ن 
هناك قلة � اإلمfنات ا�ادية وا|قنية وا�هارية، وعدم وجود دعم حكو� � 

واإلسالمية |لك القنوات ا اðة للفضيلة والقيم  أغلب ا&تان العربية
  .واألخالق

وÎب O القائم# O القنوات الفضائية اإلسالمية انتهاز الفرص الساÆة 
ýالقنوات اإلسالمية، والس O قديم ا�واد ذات  ال^ يُقبل فيها الرأي العام|

|غطية أمر ما فقط، بل �!ة واح�افية قدر ا�ستطاع، فهذا ليس  ةالصلة بمهار
األهم من ذلك رسم صورة ذهنية طيبة عند ا�شاِهد وا�تابع للقنوات اإلسالمية 

  .فيما بعد اNدث

كما Îب ا|نسيق ا�ستمر ب# اإلعالمي# � ا�جال الفضا,، بشأن ُسبل 
ال²امج، وهو أو  تطوير العمل الفضا, دون ا|دخل � الشؤون ا�اخلية للقنوات

ه بتناقل ا²ات وتعزيزها، وcع أك² قدر �كن من اإلعالمي# � ا�جال أشب
، وتنظيم )إلخ.. معدي ال²امجأو  ا|صوير،أو  ¡لعامل# � ¢ال ا�ونتاج،( هنفس

|دريب مال¡ت أخرى قد يكون عندها من أو  دورات لرفع ا�ستوى،
  .االبتfرات ما ليس عند غvها

حث#، و�اصة ا�هتم# � ¢ال الرأي العام، �عرفة والبد من استنهاض ا&ا
مدى قابلية القطاع األك² � ا�جتمعات العربية �ا تبثه القنوات اإلسالمية، 

 -O سبيل ا�ثال-و�يفية معاÉة اطأ، وcع مق�حات من األشخاص العادي# 
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وما Îذبهم،  ال^ تعمل لرفعة القنوات اإلسالمية، ومعرفة احتياجات ا�شاهدين
ومن جهة أخرى وضع استبيانات تستهدف ا�ثقف# وا�حر�# للرأي العام 

، ومديري مواقع اإلن�نت )خاصة اإلسالمية(كرؤساء الصحف وا�جالت 
والُكتاب وا�سؤول#؛ الستخالص ما يمد العمل الفضا, اإلسال� با�علومات 

  .العامواألفfر الالزمة Nشد أك² قدر �كن من الرأي 

Îب استثمار الشبكة العنكبوتية �عم القنوات اإلسالمية وأطروحاتها، وذلك 
وأسماء مقد� ومعدي هذه  ،بعدد من األسا!ب، منها إرسال قائمة بال²امج

ال²امج بواسطة ¢مو�ت بريدية للوصول ألكºð ²ة �كنة، وÖنشاء مواقع 
&ث ال� O اإلن�نت، ووضع للقنوات الفضائية اإلسالمية، وÖضافة خاصية ا

ال²امج ا�سجلة، مع إضافة االستبيانات الالزمة �عرفة جودة ما تم تقديمه، 
برامج أخرى، مع عمل أو  وتال� األخطاء، سواء � ال²امج §ل ا�راسة

  .إحصاءات oلك

ومن ال�وري تبÜ سياسة �مة للقنوات الفضائية اإلسالمية، ينبثق منها 
اللجان تعمل Ç Oديد األسس وا�عايv الرافعة لإلعالمي# أنفسهم،  ¢موعة من

وا�نتج أيًضا، وذلك � إطار عمل مؤس3، و�ذلك مدى الÓام القنوات الفضائية 
  .بما تقتضيه احتياجات الرأي العام، ومدى توافق ذلك مع ال�يعة اإلسالمية

ضائية األخرى، سواء وينب� االستفادة من ا|جارب العملية للقنوات الف
حّد مع# من إ� أكانت إسالمية أم غvها، ووضع نصب األع# øورة الوصول 

ا�هارة والرفعة � تلك ا�جمو�ت الفضائية ا�وجودة O الساحة، مع إجراء 
  .ا|عديالت الالزمة ألسلمة ذلك العمل، وجعله � اإلطار اإلسال� ا�نضبط

المية ذات ا هج غv اإلسال� مع تطويعها دمة وينب� Ðنيد ا�ال¡ت اإلع
إسالمية، كتشغيل العامل# � ¢ال ا|صوير وا�ونتاج واإلخراج أهداف و)يات 
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غvها، واالستفادة من خ²اتهم ا|قنية وا�هارية، |كون أو  � القنوات العلمانية
ت للمال¡ت االستفادة مزدوجة با�نتج �7 اÉودة، و�ذلك تعليم ونقل خ²ا

  .ا اشئة � القطا�ت ا�ختلفة للقنوات الفضائية اإلسالمية

إلنتاج مواد ) استوديوهات وغvها(وÎب إنشاء الكثv من ا�راكز ا�تخصصة 
إعالمية �!ة اÉودة، وخدمات معلوماتية �يها روح ا|نافس O الساحة 

ة من قبل القنوات الفضائية العربية وا�و!ة، للعمل O زيادة ال�ºة ا�ستهدف
اإلسالمية، �ا يعزز اNضور اإلسال� O الساحة الفضائية ا�و!ة �واجهة 

  .ا|حديات القائمة وا�ستقبلية

وينب� إنشاء قنوات متخصصة ألغراض اإلعالم اارå، مثل قناة ا�دى 
بلغات كثvة الفضائية، مع اإلكثار من تلك القنوات ال^ تنقل الرؤية اإلسالمية 

ا|عامل أو  تعمل O ن� وجهة ا ظر اإلسالمية � ا|عامل مع األحداث ا�و!ة،
مع اآلخر، وÄ ناقل جيد للمعالم اإلسالمية، و�ذلك لتفاع والرد O ما قد 

  .غvهأو  يشوب الصورة اإلسالمية �مة، سواء للغرب

القنوات الفضائية  أهمية دراسة واقع ا&حث العل� �إ� Ðدر اإلشارة 
 O الرأي العام، للعمل O اإلسالمية، مع قياس أثر القنوات الفضائية اإلسالمية

أو  تطوير الصورة اoهنية �ى الرأي العام، سواء � داخل ا�جتمعات العربية
ا�و!ة، مع اإلكثار من استطال�ت الرأي �عرفة مدى ا|قدم وا|طور � هذه 

ة، وهذا ما ºدث � كثv من ا�ؤسسات اإلعالمية الغربية ا�ؤسسات اإلعالمي
  .والصهيوأمريكية بش� خاص

كما Îب وضع معايv و§ددات لل²امج ا�قدمة � القنوات اإلسالمية ااصة 
 ýيث إ� باألطفال والشباب، مع الس�ا|وفيق ب# ال�فيهية واإلرشادية ال�بوية؛ 
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، فما )Ï(وÐذب اهتمام ا�راهق# والشباب  ،لعمريةتكون مناسبة للسن وا�رحلة ا
 Ìتلف مع ما يستهدف ا�راهق# والشباب، مع تزايد الوþ يستهدف األطفال قد

مرحلة ا ضج؛ فيصبح فريسة االحتضار من منطلقات الرؤية إ� اoي ال يصل 
مية � تو	 هذا اÉانب أهأن  األيديولوجية والسياسية، وال^ Îب O الفضائيات

والكشف عن الفرا)ت وا قائص � هذا  ،وبلورة االحتياجات ،لفت االنتباه
  .اÉانب

والبد من العمل O تعرية أسا!ب الكذب واداع، واالبÓاز واالستعطاف 
والتشنيع ا�تبعة � اإلعالم الغر� �مة، والفضائيات خاصة � الغرب، وال^ 

وباألخص � األماكن ا�شتعلة مثل  تستهدف األمة العربية واإلسالمية،
األراÁ الفلسطينية ا�حتلة، والعراق، وأفغانستان، وباكستان وغvها، مع القيام 
بالفعل ذاته بشأن القضايا ا�رتبطة باÉانب العقائدي واÉانب الفكري ا�ناوئ 

  .لل�يعة اإلسالمية

و!ة ا�عوية وينب� إشعار العامل# � العمل الفضا, اإلسال� با�سؤ
اإلسالمية، وترسيخ ا�نظومة اإليمانية، وأمهات القيم األخالقية، وقواعد العمل 
اإلسال� � ا�ؤسسات اإلعالمية �مة والفضائيات بصفة خاصة، ومسؤو!ة 
ا�ساهمة � رفع مستوى الوÌ السيا÷ واالجتماÌ � األمة، مع نبذ العن]ية 

ا�شاهد؛ �يث تكون ا�ادة أو  امج ا�وجهة للمتابع� اختيار األفراد و�ذلك ال²
  .ا�قدمة ليست ألبناء دولة دون غvها

والبد من اNرص O تغيv العادات وا|قا!د ا�عوقة عن ا|قدم وا|ح� من 
وجهة ا ظر اإلسالمية، وذلك من باب من َسن© � اإلسالم سنة حسنة، وهذا من 
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 O ذلك ما جاء �  ؛ فلقد حث© Oملسو هيلع هللا ىلصنهج رسو ا 
ّ

االبتداء بالصاNات، ودل
رÁ  -عبد اهللا ا&جö السنة ال�يفة فعند اإلمام مسلم من حديث جرير بن 

، فجاءه قَوم ُعَراة ُ¢تاÚ ملسو هيلع هللا ىلصُكن©ا � َصْدِر ا هاِر ِعْنَد رسوِل اهللا : قال، اهللا عنه
مار، ُتهم منأو  ا " ي السيوِف، �م©

"
هم ِمْن ُمَ�َ  الَعباِء، ُمتََقت

.
H بل ، َر  ،ُمَ�َ َفتََمع©

، فأذ©ن : ملسو هيلع هللا ىلصوَْجُه رسوِل اهللا 
ً
�ا رأى بهم من الَفاقة، فدخل، ثم َخَرَج، فأمر بالال

، ثم َخَطَب، فقال ©Ùوأقام فص :m�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A
�]��\�[�Z�YX�W�V�U�T�S�RQ�P�O�N�M�L�K

�_�^l ]النساء :Ï[�Nواآلية ال^ � ا ، :m�Q�P�ON�M
`�_�^�]�\�[�ZY�X�WV�U�T�S�Rl ]�Nا :Ïõ [

ه، من صاع تَمِرهِ، ح«  ق رَُجل ِمن ِدينارِهِ، من ِدرَْهِمِه، من ثوبِِه، من صاع بُر" تصد©
ه تعِجُز عنها، بل : ولو بِشق" تمرة، قال: قال ة، ¡دت َكف. نصار بُ]©

َ
فجاء رَُجل من األ

يُت ثم تتابع ا : قد َعَجَزْت، قال
َ
اُس، ح« رأيُت َكْوَمْ#ِ من طعام وثياب، ح« رأ

 َفتَ  ملسو هيلع هللا ىلص وجَه رسوِل اهللا
©
َمن َسن© � اإلسالم : ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسوُل اهللا ةٌ بَ هَ ذْ كأنه مُ  ُل َهل

َفنُْقَص من أجورهم أن  ، من غvهُ ُسن©ة َحَسنَة فله أجُرها وأجُر من عمل بها بعدَ 
ئة ¡ن عليه ِوْزرُها َوِوْزُر َمْن عمل بها من بعده، 4ء، ومن َسن© � اإلسالم ُسن©ة سي" 

vينُقَص من أوزارهم 4ءأن  من غ« .)Ï(  

إن ما تم بسطه من معينات O تفاعل القنوات الفضائية اإلسالمية مع الرأي 
العام �عاÉة تلك ا�جمات ال�سة من القنوات العلمانية والغربية O ا�جتمعات 

وية العربية واإلسالمية؛ Ä أقوى وأشد العوامل ا�ساعدة � اإلسالمية �سخ ا�
وبسط الرؤية اإلسالمية ع² تلك القنوات اإلعالمية،  ،وقف تلك ا�جمات

  .فا|عامل با�ثل � هذه ا�حfت هو األجدر إلظهار اNق وÖزهاق ا&اطل
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ا جادة هذا غvه، يتطلب إأو  إن الريادة وا|مï � أي عمل، سواء ¡ن إعالمي�
العمل، والسý |طوير العامل# فيه بش� يتالءم مع ما يتطلبه ذلك العمل، وÖزالة 

يطبق O اÉانب اإلعال� أن  ما يواجه العامل# فيه من صعوبات، وهذا Îب
 O #هنا تدريب اإلعالمي Üالفضا, �مة واإلسال� بصفة خاصة، وال أع

وتم اNديث عنه � الفصل -هذا اÉانب مهم أن  اÉانب ا�هاري ا ظري، فالشك
، ولكÜ أسà هنا إللقاء الضوء O تدريب اإلعالمي# � اÉانب -السابق

  .الفضا, O ال�بية اإلعالمية

وÖذا ¡نت ال�بية با�فهوم العام Ä عملية �مة، |كييف الفرد ليساير 
ال�بية عملية خارجية  ويتالءم مع تيار اNضارة اoي يعيش فيه، وبهذا تصبح

ä ،ضاري العام  يقوم بها ا�جتمع |نشئة األفرادNيسايروا ا�ستوى ا)Ï( أما ،
مصطلح اإلعالم فيمكن إÎازه بأنه تلك العملية االجتماعية، ال^ يتم 

اÉما�ت داخل أو  بمقتضاها تبادل ا�علومات، واآلراء، واألفfر ب# األفراد
  )=(. ا�ختلفة، |حقيق أهداف معينة تا�جتمع، وب# ا�قافا

و�ا سبق بيانه يمكن وضع تعريف لل�بية اإلعالمية O أنها إعداد 
يُتقن اإلعالميون مهارات أن  اإلعالمي# ألداء العملية ال�بوية؛ إذ ال يك±

تتسق مع قيم وأهداف ا�جتمع ا�علنة � سياسته أن  العمل اإلعال�، دون
ا�شار�ة بينهم وب# ال�بوي#، السيما � هذا الزمن، اoي بدأت ا�كتوبة، وÇقق 

ا، وما áم عنها من اضطرابات، Çاول ا وخارجي� أن  فيه االÆرافات الفكرية داخلي�
ّل بوظائف ا�ؤسسات اإلعالمية وال�بوية، � تأم# حاجات األفراد مثل ِ

ُ
Ý :

   إ� تربوي رشيد، واNاجة  سلوكإ� األمن االجتماÌ، واNاجة إ� اNاجة 
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  )Ï(.متوازنإعالم 

مفهوم هذا أن  لقد ظهر مصطلح ال�بية اإلعالمية � أواخر الستينيات، إال
ا�صطلح تطور بدرجة كبvة؛ حيث ر�ز ا²اء O إمfنية استخدم أدوات 

و�لول السبعينيات بدأ يُنظر . االتصال |حقيق منافع ملموسة، كوسيلة تعليمية
ل�بية اإلعالمية O أنها تعليم بشأن اإلعالم، يتناول تقنية وسائل اإلعالم اإ� 

  .اNديثة، ويناقش ا|عبv عن اoات بوصفه جانبًا من ا�عرفة اإلنسانية األساسية

ال�بية اإلعالمية O أنها م�وع دفاع يتمثل هدفه � إ� و�ثvًا ما ¡ن يُنظر 
اطر ال^ استحدثتها وسائل اإلعالم، فقد انصب 5اية األطفال والشباب من ا�خ

، وتشجيع الطالب O »غv ا�الئمة«ال��O ï كشف الرسائل ا�زيفة والقيم 
  .رفضها وÐاوزها

vأن  غ Üال�بية اإلعالمية أخذت تتجه صوب اتباع نهج ذي طابع تمكي
ا�قافة  إعداد الشباب لفهمإ� أي إجادة مهارات ا|عامل؛ إذ يهدف  ،أوضح

ها، وا�شار�ة فيها بصورة اإلعالمية ال^ Çيط بهم، وحسن االنتقاء وا|عامل مع
  )=(.فعالة

ن ا اس من تفسv ا�واد اإلعالمية، ومن  وÖذا ¡نت ال�بية اإلعالمية تمك"
يصبحوا منتج# أو أن  تكوين آراء واعية عنها بوصفهم مستهلك# �ا،

ال^ تتوخاها ال�بية اإلعالمية Ä تطوير ا�لfت  للمضام# اإلعالمية، فالغاية
ع O ا�شار�ة  ا قدية واإلبداعية �ى الشباب، فإن العناية بالوÌ اإلعال� يشج"

  .الفعالة � ا�جتمع
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فالوÌ اإلعال� جزء من تكوين الفرد، و�اصة اoي لم يصب حًظا ¡فيًا من 
أحداث الساعة من خالل اطالعه O الوسائل ملًما ب ،ا|عليم إذا ¡ن واعًيا ببيئته

اإلعالمية، وقادًرا O استخدام أدوات االتصال � ا|عبv عن ذاته، سيصبح 
  .مواطنًا أفضل تكوينًا وأكë الÓاًما

 vا|فك O اإلعال� �ى الفرد ينتج عنه ال�بية Ìفاالهتمام برفع الو
 نýأن  بعة با�واد اإلعالمية، وينب�  اا قدي ا|أمö؛ إذ إننا نعيش � بيئة مش

وسائل اإلعالم ال تقدم ¢رد عرض بسيط للواقع اارå، بل تعرض تراكيب أن 
مصاغة بعناية تع²" عن طائفة من القرارات وا�صالح ا�ختلفة، والوÌ اإلعال� 
يساعدنا O تفكيك عملية تصنيع ا�واد اإلعالمية، وO فهم ا�نتجات 

  .عالمية، ومن ثَم فهم كيفية استخدامهااإل

ودون اوض � تعقيدات ا|نظv اإلعال� يمكننا اختيار ثالث مهمات 
تساهم به وسائل اإلعالم أن  �عرفة مدى ما يمكن ؛للتوظيف وا|أثv اإلعال�

� ¢ال إبراز وترسيخ ا�عطيات اNضارية لإلسالم � ا�جتمعات ا�سلمة 
  :�همات Äوخارجها، وهذا ا

 
ً
  .مهمة تشكيل الوÌ ا�رتبط بعمليات صناعة الرأي العام :أوال

 
ً
ا|طبيع االجتماÌ ا�رتبط بعمليات أو  مهمة ا|نشئة االجتماعية، :ثانيا

وبلورة السلو�يات ب# أفراد ا�جتمع و�اصة  ،وتغيv ا�واقف ،ا|عزيز وا|عليم
  .األطفال، وا اشئة منهم

 
ً
بليغ واالتصال اإلنسا¸ ال^ تستهدف إبالغ رسالة اإلسالم مهمة ا| :ثا4ا

  )Ï(. يقية ورّد الغارات ا�وجهة ضدهلآلخرين وتوضيح صورته اNق
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إن ال²امج السياسية واNوارية بشأن �تلف القضايا ال^ تهم الشأن# العر� 
ت وا�و	، ووجود عناù �تلفة االÐاهات وا�قافات O منصة تلك اNوارا

اNية، وال^ يتحقق كثv منها من خالل مشار�ة مباðة من اÉمهور ع² 
االتصاالت ا�اتفية، بما يوجد نوً� من ال�²انات الشعبية بشأن القضايا اÉوهرية؛ 
Ø ذلك يضع تلك ال²امج اإلعالمية � مقدمة اطوات ال�ورية للنهوض بواقع 

ا þدم اNقيقة، ويشارك � صنع الواقع الوÌ اإلعال� العر�؛ �ا يُوجد توت ًرا إÎابي�
  )Ï(. ر أك² من اNيادية وا�وضوعيةبقد

 O ابيات الواقعةÎتويه الفضائيات من ا�ضار واإلÇ إن ا|ثقيف العام بما
أبناء األمة øورة، ال تقع فقط O �تق الفضائيات واألÑة وا�ؤسسات 

أن  تتعدى ذلك بكثv؛ فيلزمأن  سب، بل Îبا|عليمية وا��ة وا�صلح# فح
أO نتيجة �كنة، فيجب إ� تتfتف جهود ا�ؤسسات ا�دنية ا�تنوعة للوصول 

توفv شبfت للمعلومات، وÖنشاء مكتبات تضم ا�راجع وا�صادر األساسية لتين 
Çسد معالم وآثار الفضائيات اإلسالمية، وÐ قامة معارض متنوعةÖذر اإلسال�، و

من القنوات الغربية وا�ستغربة، و�ذا تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة لعرض 
وجهات ا ظر اإلسالمية � العديد من القضايا ا�تعلقة بالفضائيات؛ �ا يساهم � 
ز O تكوين  توسع دوائر االهتمام بالفضائيات اإلسالمية واإلصالحية، وºف"

ا أوسع الطالع الغربي# O الوجه صورة موضوعية ألبناء األمة، ويوفر فرًص 
  .اNقي½ لإلسالم

وهذه ا�عوة ليست باÉديدة؛ فإن كثvًا من ا�ؤسسات اإلسالمية الfئنة � 
أمريكا وا�ول األوروبية تقوم بنشاط حيوي � ميدان ا|ثقيف العام � ا�جتمع 
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�م  األمريكي، مثل ا�جلس اإلسال� األمريكي � واشنطن، واoي تأسس
Ïèèê هود سابقة قام بها ا�سلمون األمريكيون من أصولÉ ًاÎم، وجاء إنشاؤه تتو

 ،عندما أقاموا أول مؤتمر |نمية الوÌ السيا÷ �ى مسل� أمريكا ،إفريقية
 القنوات وزيادة فاعليتهم وتأثvهم ا�قا� والسيا÷ � ا�جتمع األمريكي ع²

  )Ï(. الت�يعية والسياسية

  Èديسم² �» ا�جلس اإلسال� العال�«دن تأسس و Ïèõè م بوصفه هيئة
خدمة اإلسالم O مستوى �ل�، و¢اهدة «إ� ذات طبيعة ��ية تهدف 
W ر ا�عاديةfتكوين رأي �م إسال� قوي «إ� ، ويطمح ا�جلس »األخطار واألف

�ث القضايا «إ� ، ويتطلع ا�جلس »ورشيد بشأن القضايا العا�ية ا�همة
� نظامه - ، وºدد ا�جلس »اإلسالمية ا�عاùة، وÎÖاد اNلول ا�ناسبة �ا

تنظيم : بعض الوسائل ال^ يستع# بها |حقيق أهدافه، ومن أهمها -األسا÷
ا�ؤتمرات وا دوات وا�ورات العلمية، وÖنشاء مراكز ووحدات لتراسة وا&حث، 

وÖعداد ال²امج اإلذاعية وا|لفازية، ورصد وÖصدار الصحف وا�جالت والكتب، 
ما يُكتب وُيقال عن اإلسالم وا�سلم#، وغv ذلك من الوسائل، ويو	 ا�جلس 

  )=(. لإلسالم � الغرب جّل اهتمامه قضية الصورة ا�شوهة

أو  لقد حذا الكثv من وسائل اإلعالم حذو تلك ا�ؤسسات، سواء � الغرب
سال�، � ن� الوÌ ب# أبناء األمة، ولكن هناك بعض داخل الوطن العر� واإل

ال�اجع ا�الحظ � أداء اإلعالم العر� ا�وجه Æو خارج الوطن العر� من أجل 
تُلصق به � Ø مناسبة، وذلك أن  ا�فاع وا|²ير ودفع االتهامات ال^ يمكن

فكرة  م، وازداد منطق ا|خö عنêêÏ=بعد أحداث اNادي ع� من أيلول 
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ا�واجهة للعدوانية األمريكية والصهيونية، وأض> اNديث عن أو  ا|صدي
وحدة األمة العربية � مواجهة األطماع، و�ذلك حق العرب � ا�قاومة، ورفض 
االحتالل، حديثًا شبه §رم؛ خوفًا من تهمة تشجيع اإلرهاب، ويظهر ذلك بوضوح 

» اNرة«قناة  نفسه اoي تتبعه منطقلل� تقليد بعض القنوات الفضائية العربية 
األمريكية � توصيف ا�قاوم# وا�جاهدين الفلسطيني# والعراقي# بأنهم ¢رد 

ح« قتلة وÖرهابي#، وتقلصت ال²امج أو  خارج# عن القانون،أو  مسلح#،
اNوارية ال^ تتناول قضايا قومية معاùة، إال من بعض االستثناءات، واتسعت 

يُبعد تهمة أن  ²امج ال�فيهية ومسابقات التسلية، و� ما من شأنهمساحة ال
مة ا��وعة � فلسط# جانب ا ضال العر�، ومساندة ا�قاوإ� الوقوف 
  )Ï(.والعراق

ا�ول الغربية قاطبة Çارب وتقاوم عمليات الوÌ أن  و�ا Ðدر اإلشارة إ!ه
انت ع² الصحف أم اإلن�نت أم اإلعال� من قبل القنوات اإلسالمية، سواء أك

وتيت من أدوات ما!ة وتقنية للسيطرة 
ُ
الفضائيات، فÒ تسà بكل ما أ

واالستحواذ O عقول أبناء األمة، وذلك بعد فشلها � اNمالت العسكرية، 
ويتضح ذلك من مقولة أحد الوزراء الفرنسي# بعد انسحاب قوات بالده من 

قيا Çققه بقوة السالح � اÉزائر وشمال إفريأن  ساإن ما لم تستطع فرن«: اÉزائر
، قا�ا �برة �ن سمعها � حينها، ولكن األيام )=(»سوف Çققه با�قافة بعد ذلك

  .أثبتت صدق تلك ا�قولة

لم تكن فرنسا وحدها Ä ال^ تسà لالستحواذ O أك² قدر من العقول 
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¢موعة كبvة من ا�ول ا�ستعمرة،  باستخدام آ!اتها ا�قافية، بل إنها تأ¯ ضمن
ولكن O الطراز اÉديد من االستعمار، ليس االستعمار ا|قليدي، بل استعمار 

  .القلوب والعقول

بفضل ما تمتلكه من وسائل تقنية متقدمة، -لقد باتت الفضائيات الغربية 
 تؤثر � العالم، وبات بعض -وتكنولوجيا فائقة القدرة، وقدرات ما!ة ضخمة

شبابنا يتأثرون بصورة ملحوظة بما تصّدره الفضائيات إ!نا من أفfر وفلسفات 
¢تمعنا وثقافتنا ب¶ء، وال يمكن مواجهة إ� وسلو�يات وأخالقيات ال تُمّت 

، فال يمكن مواجهة اإلعالم هانفس الوسائل واألدواتبذلك ا|حدي اطv إال 
ومؤثر، وال سبيل �واجهة ثقافة الغر� �مة إال بإعالم إسال� ملÓم وقوي 

مع اختالف  هانفسالطريقة بالصورة الشديدة ا|أثv � الرأي العام العال� إال 
وهذا هو الطريق الصحيح �واجهة Çديات اإلعالم الغر�، .. ا�ضمون وا�حتوى

 من
ً
نتحدث دائًما عن غزو اإلعالم وا�قافة الغربية، Îب علينا أن  وبدال

من الوسائل ا�تاحة  ا � تقوية إعالمنا؛ �يث يكون مؤثًرا � �تلف االستفادة 
  )Ï(. وصوته مسموً� � أرجاء العالمðائح ا�جتمع، 

إن القوة ال^ تمتلكها الفضائيات للتأثc O vيع طبقات ا�جتمعات جعلت 
ة اÉميع يُقّرون بأهمية الفضائيات وفوائدها غv ا�حدودة � ¢االت اNيا

توظف وتستخدم أن  والنشاطات اإلنسانية، وoلك ¡ن O العقلية اإلسالمية
ل ما نراه من سلبيات الفضائيات  إ� القنوات الفضائية بالطريقة ال^ Çو"

و§ّفز للخv وا|قدم � cيع  ،إÎابيات تُستثمر � ن� وبّث ما هو مفيد ونافع
O افظ � الوقت نفسهºياة، وNالقيم وا�بادئ ا�ينية واإلنسانية  ¢االت ا

  .واألخالق القويمة ال^ ºرص عليها Ø إنسان سوّي � هذا العالم
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الوجود القوي ومع هذا واإلعالم اإلسال� الفضا, ما زال متواضًعا للغاية، 
، وما تبعها من قنوات أخرى ¡�جد والفجر وا اس �artحطة اقرأ ا|ابعة لشبكة 

اإلعالم الفضا, العر� ما زال أن  ، إال)ا اطقة باإلáلïية(ى والر5ة وا�د
§كوًما بالقاعدة ا�تبعة � الوسط اإلعال� عموًما، وÄ العلمانية ا&حتة؛ حيث 
يتم الفصل القÍي لتين عن خطة العمل، وþصص وقت §دد من ا&ّث 

²امج األخرى، وال تشكيلة الإ� لل²امج ال^ يتم تصنيفها ك²امج دينية تضاف 
Ýرج عن حدودها، بينما يظل االÐاه العام للقنوات الفضائية §كوًما 

روها أنها اNل الوسط ح« �  -اNيادي -بأيديولوجية العلمنة ال^ يف�ض منظ"
oي يسوده منذ ا�جتمع اأو  ��نا اإلسال�، وبغّض ا ظر عن خصوصية اإلسالم

  )Ï(. أربعة ع� قرنًا

تظهر أهمية دور الرقابة اإلعالمية � القنوات اإلسالمية للحفاظ O وهنا 
العر� واإلسال� فÒ تعمل  قيم، و�دات، وتقا!د، وثوابت، وعقائد ا�جتمع

O:)=(  

Ï-نيف وألخالقنا و�داتناNمنع بعض الرسائل ذات ا�عا¸ ا�نافية �يننا ا.  

أو  �جتمعاتنا، وذلك باNذفتغيv � بعض الرسائل ح« تصبح مالئمة -=
 .ا|عديلأو  اإلضافة

æ -إبراز O تقليل أهمية موضوع بعينه للمشاهدينأو  العمل. 

ا|أثO v بعض وسائل اإلعالم األخرى، وذلك بعرض أفfر بعض الُكت©اب -<
 .ا�دامة، وÇذير ا�تابع# منها
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عف القدرات يظهر من ضعف � القنوات اإلسالمية ا اتج عن ضومع ما 
الفضائيات اإلسالمية O الساحت# العربية  ؤديهما تأن  ا�هارية، وأيًضا ا�ا!ة، إال

إ� واإلسالمية هو عمل ضخم، فلقد تمكنت القنوات اإلسالمية من الوصول 
ما زال يعيش � ا|يه؛ أو  ðائح ا�جتمع ¡فة، و�ثv من هذه ال�ائح ¡ن

به القنوات اإلسالمية من تثقيف وتعليم وÖخبار  فازدادت علًما بفضل ما تقوم
  .ا|عامöأو  تكون، سواء � اÉانب ا|عبديأن  عن حياة ا�سلم كما ينب�

O حد بعض اإلحصائيات، % ê<إ� إن نسبة األمية � الوطن العر� تصل 
ا�جلة وذلك أو  الصحيفةأو  وهذا جعل من الصعوبة بمfن ا|واصل ب# الكتاب

ل البسيط اoي ال Îُيد القراءة، ولكن بفضل انتشار ا|لفاز � معظم الرج
ا&يوت � وقتنا اNاø جعل من السهولة بمfن تثقيف وتعليم هذه ال�ائح 

ا    .بأمور دينها ودنياها أيًضا - قبل الفضائيات  -ا�نسية إعالمي�

د، بل تعدى لم يقت] دور الفضائيات O تقديم العبادات وا�عامالت للمشاه
ذلك � كثv من القنوات، وذلك �سن استغالل هذه الطريقة ا�عوية بفضل 
ا�شايخ والعلماء وا��ة؛ فنجد بعض القنوات اإلسالمية تسÉ àلب وجذب 

قافلة ا|دين، ح« إننا اآلن ال نستغرب إ� فئات من الشباب والفتيات وضمهم 
من ) س(القنوات يقدمه  من حديث شاب مع صديقه عن برنامج � إحدى

 -أي الشيخ  - العلماء، وعن براعة الشيخ � توصيل ا�علومة، وأنه أو  ا��ة
يُن3ِ ا اَس أحوا�م الشخصية ا�همة �تابعة برنامج يقرأ فيه الواقع أن  استطاع

  .اoي نعيشه بعيون إسالمية

ريب ا�ختلفة، لقد استنهض ما حل© با�جتمعات اإلسالمية؛ نتيجة لعوامل ا|غ
يُد7 بدلوه � أن  ومنها الفضائيات، كثvًا من ا�صلح# وا��ة، ف� منهم حاول

اv إ� إمfنية ا�ساهمة وا�ساعدة للوصول بالقنوات الفضائية اإلسالمية 
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ا�نشود، فهذا بما أعطاه اهللا من مال، وذاك بما أعطاه اهللا من علم، وهذا بما أنعم 
وُحسن توصيل مراد الشارع لعباد اهللا بكافة  ،درة O ا�عوةاهللا عليه من ق

وهكذا، تم ا|fمل وا|fتف � عمل عدد ال بأس به من القنوات .. ðاهم
 تؤثر تأثvًا بَي"نًا واضًحا � ا�جتمعات اإلسالمية، إالأن  الفضائية، ال^ استطاعت

وا|وجيه من قبل  يوضع � بوتقة اإلرشادأن  هذا اÉهد الطيب Îبأن 
ا�فوات من أو  ا�تخصص# � هذا العلم، فلقد لوحظ وجود كثv من األخطاء

  )Ï(.يتدار�وهاأن  ¡ن Îب عليهم# O تلك القنوات، القائم

لقد تزامن ابتداء بث العديد من القنوات الفضائية اإلسالمية � ف�ة وجïة، 
يÜ، ونتج عن هذا تكرار � الكثv مقارنة بالقنوات األجنبية ذات االهتمام ا�

من خطة وخريطة ا&ث، و�ذلك ا�ادة ا�قدمة، بل � كثv من األحيان ¡دت 
ُمِعّد هذا ال²نامج هو أن  إ� تكون متشابهة، ح« وصل األمرأن  أسماء ال²امج

نفسه معد ال²نامج الشبيه � القناة الفضائية األخرى، وÖذا ¡نت هذه Ä ا تيجة 
O ا�شاهد وا�تابع؛ إذ أصابه نوع O مستوى القنوات، فا تيجة األصعب ¡نت 

  .من ا�لل � كثv من األحيان من ال²نامج األصö ومن ال²نامج ا�نسوخ

��#.�/� ����01'� 2����'� 3( 456�� 789 �#	: 

Ï- فبعض القنوات اإلسالمية ال^ لو©حت ببعض ا�منو�ت Üا�اجس األم
 -ال��O ï اÉانب اÉهادي  -مثل ا�خول مع اNكومات � بعض ا�هاترات (

.. من منطلق إسال�أو  بعض القنوات ذات اÐاه حز�، لكنها بلسان إسال�
ا بإغالق قناة،)إلخ Çذير قناة �ا Îعلها تضع اNواجز الكثvة أو  ؛ فÒ تتأثر سلبي�

طلع �ا كثv من ا�شاهدين اoين ال ا�توهمة بشأن بعض ا�وضو�ت ال^ يت
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 من 
ً
Îدون ا�تنفس �م إال � قنوات غv إسالمية، و�ن األو� بهذه القنوات بدال

تقوم بتعديل عملية طرح ا�واد ذات اNساسية، ولقد أن  الوقوع � هذه السلبية
، )مêêè=بداية �م (رأينا كثvًا من القنوات اإلسالمية � أحداث ¢زرة غزة 

ا �شايخ وعلماء ود�ة بشأن Ýاذل  تتحدث بكل وضوح وùاحة، و�ن ا قل حي�
سالمية دون أي Çفظ بعض ا�ول العربية واإل بعض اÉهات ا�سؤولة �

  .ملحوظ

انطبع � أذهان كثv من ا�شاهدين وا�تابع# لل²امج ا�ينية � القنوات -=
ال^ قد يطرحها أصحاب الفضيلة  الفضائية اإلسالمية حالة اÉمود وال]امة

 حلقةَ أو  علمٍ  ا�شايخ والعلماء، فال يكاد يُرى الشيخ يبتسم، وهو يل½ درَس 
وÖن ¡ن هذا  - ، مع ال��O ï سلبيات ا�جتمعات العربية واإلسالمية وعٍظ 

دون إلقاء الضوء O اإلÎابيات ا�وجودة � ا�جتمعات العربية  -أقرب للواقع
ية، ودعم هذه اإلÎابيات وجعلها أساًسا لالنطالق Æو معاÉة تلك واإلسالم

 .السلبيات

æ -،ذب � ال²نامج الواحدÉقد يكون � عدد من أو  انعدام عوامل ا
ال²امج، مع وضوح الرتابة � العمل اإلعال� � الفضائيات اإلسالمية، كمن 

اع وأبصار ا�شاهدين، يسكبها � عقول وأسمأن  عنده بعض ا�علومات ال^ يريد
دون ا|فكv � عملية القبول �ى ا�شاهد، ودون سؤال هل هناك استمتاع �ى 
ا�شاهد، وهو يتل¹ تلك ا�ادة اإلعالمية اإلسالمية أم ال؛ وهل ا�ادة ا�عروضة 

ي�ك الشخص العادي ذلك الغثاء ا�وجود � القنوات أن  بديل إسال� �كن
تجه للقنوات اإلسالمية ل< يتابعها، وذلك بالطبع يتوقف الفضائية األخرى، وي

O جانب التشويق واإلمتاع � ا�ادة ا�قدمة، أم هو واجب يؤد©ى دون ا ظر 
 .للنتيجة
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القريبة منها � القنوات الفضائية العامة أقرب للواقع أو  ال²امج اإلسالمية-<
وات اإلسالمية، وأقصد ال� اoي يعيشه ا�شاهد من تلك ا�قدمة � القن

بكلمة أقرب من اÉانب السيا÷ واالجتماÌ، وÈ ا�وضو�ت ا�طروحة بش� 
ا � العمل اإلعال� ف± تلك ال²امج اإلسالمية � . �م، فعامل اÉرأة مهم جد�

موضوع اNلقة يكون من ا�وضو�ت اNية، ويقوم مقدم أن  القنوات العامة áد
شاهدين O رأي الشارع اNكيم � القضية، و�ذلك يقوم ال²نامج بإطالع ا�

 .من يمثلهم |قريب وجهات ا ظرأو  باالتصال با�سؤول# اNكومي#

í-من مرة ëمن أن  لقد الحظت أك ëاري � قناة ما امتدت أكÐ مدة إعالن
=ê  واألصل � ا�ادة اإلعالنية � القنوات الفضائية أال تزيد عن (دقيقة>ê نية ثا

، وهذا �ا الشك فيه Îعل ا�شاهد يشعر با�لل وا فور من هذه )O أق& تقدير
أن  اإلعالنات، وقد يتعدى األمر ذلك باالبتعاد عن تلك القناة، واألكë من ذلك

يأ¯ هذا اإلعالن الطويل خالل برنامج يُقبل عليه ا�شاهدون �ا يُفقد ال²نامج 
 .حيويته وقبوW �ى ا�شاهدين

ñ- القنوات الفضائية بش� �م هدفها األسا÷ جذب أك² قدر �كن من
منها يعمل للوصول �ذا ا�دف O حسب  (� أن  ا�شاهدين وoلك áد

األيديولوجية ال^ يتبناها، فهذا مهتم بال²امج ا�ابطة، وهذا مهتم باألفالم 
مع اÉميع O وا�سلسالت وا�Íحيات، وهذا باألخبار وهكذا، ولكن Îت

تضعه القنوات اإلسالمية أن  ا�دف ذاته، أي جذب ا�شاهدين، وهو اoي Îب
 .نصب أعينها

Û-÷القنوات اإلسالمية عدم تنا O بÎ  إغفال تلك األقليات ا�سلمة أو
ا�وجودة � ش« بقاع العالم، فال يكاد يُذكر أحوال ا�سلم# واحتياجاتهم � 

ا�بتعث# أو  أحوال ا�سلم# العامل# � دول اليجأو  روسيا، �أو  أد)ل إفريقيا
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ا�سلم# � أمريكا و�ندا ونيوز دا وغvها من ا�ول، مع øورة وجود برامج 
حية تستقبل استفسارات وأسئلة تلك ا�جمو�ت من ا�سلم# � أÆاء العالم، 

 .توÖلقاء الضوء O مش°تهم، والسý �عاÉة تلك ا�ش°

õ- ش� سؤال O قدمت تلك القنوات الفضائية برامج خاصة بالفتوى
بريد  -فاكس (وجواب، سواء أكان O ا�واء مباðة أم بالطرق ا|قليدية 

، �ا ¡ن W أثر طيب وأثلج قلوب كثv من ا�سلم#، وهذا )بريد �دي - إلك�و1 
أن  ب ا اس من ا�ين، إالتلك القنوات، و�ذلك قر© إ� قر©ب الكثv من ا اس 

ا�ش�ة � هذا األمر تكمن � من نستف^؟ ومن اoي Îُيب O األسئلة؟ وما 
Ä ا�عايv ا�وضوعة �ؤالء ا�فت#؟ فهل Ø من Îد � نفسه القدرة O الفتوى 

W  وط ومؤهالت اإلفتاء؟أن  يف^ دونأنð تتوفر فيه! 

vن البد من وضع ضوابط ومعايfمن الفتاوى ف vللمفت#، ولقد ظهر الكث 
وشغلتهم لف�ات طويلة، مثل فتوى إرضاع  ،ال^ أثارت حفيظة كثv من ا اس

مساجد قام ببنائها الفنانون من (الكبv، وÖقامة ا�ساجد بأموال ُكسبت من حرام 
 ).ا�طرب# والراقصات

أن  عليهن إ آخر؛ إذإن اإلعالم اإلسال� يواجه Çديات ال يواجهها أي إعالم 
يتغذى O شهوات ا اس أن  Îمع ب# اÉاذبية وااللÓام، وoلك فإنه ال يستطيع

 - كما يفعل اإلعالم اآلخر  -ورغباتهم، كما ال يستطيع �ادعة ا اس واستغال�م 
ولكن مع هذا فإن ترسيخ وجوده � الساحات العا�ية ليس باألمر ا�ستحيل إذا 

 )Ï(. ± من الوÌ واإلخالص والعزيمةيكتوافر �ينا ما 

تتfتف اÉهود اإلسالمية، فأغنياء ا�سلم# مطا&ون ببذل أن  وعليه Îب
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األموال ووقف األموال من أجل إنشاء ا�ؤسسات اإلعالمية، وÖن ا��ة وا�ثقف# 
مطا&ون بأن يسعوا � بناء األطر اإلعالمية، وتأسيس مؤسسات اإلنتاج 

توجيه الطاقات الشابة من أجل العمل � هذا ا�جال ا�هم، أما cهور اإلعال�، و
 Èاء منتجاته وقراءتها، وð � ا�سلم# فإن دعمهم لإلعالم اإلسال� يتمثل

  )Ï(. الة اإلعالمية ال^ يقدمها �ماإلعالن � وسائله، وÈ ا|فاعل مع الرس

عات ذات األصول واÉذور يعد األمل ا�نشود من وسائل اإلعالم Ðاه ا�جتم
تقوم بزيادة عرى الروابط، وتفعيل ا�شار�ت اإلÎابية � ا�جاالت أن  الواحدة

وغvها � �تلف نواã اNياة، .. ا�ختلفة من عوامل تنموية وسياسية واقتصادية
و�ذلك السý |وحيد ال�مة � ¢ريات األمور، �اصة ذات الطابع ا�ش�ك، وهذا 

  .O الشعوب وا�جتمعات العربية واإلسالمية ما ينطبق

فاإلعالم اoي يÓايد تداوW هو اoي يقوم بإحداث ا|غيv � ا�جتمع، وهو 
اoي يهيئ ا�ناخ لوحدة األمة، فيجعل Ø إقليم يلم بشؤون األقا!م األخرى، 

ا Îعل أناسه وفنونه و�داته وسياساته، وÎعل القادة الوطني# ºدثون الشعب، كم
الشعب ºدث قادته، كما ºدث نفسه، وÎعل اNوار فيما يتعلق بسياسة ا�ولة 
ميسوًرا O نطاق الوطن Hه، وÎعل األهداف وا�نجزات الوطنية ماثلة دائًما � 

يساعد O توثيق عرى ا&الد أن  أذهان العامة، ويستطيع اإلعالم الع]ي

ما�تها ا�تباعدة وثقافتها الفرعي O ا�تها ا�نطويةcة ا�تباينة، وأفرادها و

حسن استخدامه
ُ
  )=(. نفسها، وذلك إذا أ

تكون عليه أمة تقاربت فيها أن  هذا وما ُذكر آنًفا هو األصل اoي Îب
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فأغلب ا�ول العربية تدين -ا�قافة، واللغة، واالهتمامات، وح« ا�ين 
 حد كبv، إالإ� د اآلباء واألجداد ، و�ذلك ا�حافظة O �دات وتقا!-باإلسالم

الغرب وال�ق ال يريد ذلك ألمتنا، ويسà بكل ما أو� من قوة &ث الُفرقة، أن 
بعض من جهة ومن جهة مع ا�ول العربية واإلسالمية بعضها ون� العداوات ب# 

بها من أحداث، مع غض الطرف عما  يطخرى؛ جعل Ø دولة مهتمة بما ºأ
  .ا�جاور، اoي هو � األصل شقيق �ا ºدث � ا&ت

� أحضان الغرب، �ا  -صح ا|عبv ن إ -و�ا ¡نت نشأة اإلعالم الع]ي 
جعل W ا!د العليا O ا�دى ا&عيد للتحكم � كثv من ¢ريات األمور � 
بتان كثvة، وخاصة العالم ا�الث، ومنه ا�جتمعات العربية واإلسالمية، واÐهت 

ا|ضليل، وÖ&اس إ� من> يتجه إ�  -خاصة ع² الفضائيات -الة اإلعالمية الرس
  :اNق ثوب ا&اطل، وÖظهار اÉا¸ بمظهر الضحية، والعكس صحيح؛ ومن ذلك

Ï- ما يُشاع من ربط اإلسالم باإلرهاب، وما ُفبَث ويتناقل من حب ا!هود
  !للسالم

لم# فتجدهم يرو"جون ا&عد عن ا�قة والعلمية عند اNديث عن ا�س-=
 .�مارسة حكومة السودان للرّق � اÉنوب، وا|طهv العر? � دارفور، وÆو ذلك

æ -وسياسة الكيل بمكيال#؛ إذا|طفيف، وازدواجية ا�ع ،vالعال�   اإلعالم  يعد اي
ان حر�ت Çررية م�وعة، بينما اNر�ت# االنفصا!ت# � إندونيسيا وجنوب السود

 . )Ï(لب# حر�ت إرهابية غv م�وعةا�جاهدين � كشمv وجنوب الفحر�تا 

االÆياز ا|ام ضد الفكرة اإلسالمية الصحيحة، والسý ا�ؤوب لزرع بذور -<
بن اوهذا الكيد اoي لم ينقطع منذ أيام عبد اهللا بن أÚ -ا|فرقة ب# ا�سلم# 
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، اoي ظهرت طبعته )رادجوفا. ج. ت(مروًرا بكتاب الوزير الروما¸  -سلول
م، بتقديم لويس رينو األستاذ � Hية اNقوق وFية <ÏèÏاألو� باللغة الفرنسية �م 

العلوم السياسية، Ø ذلك كشف عن مدى جّدية األوروبي# واهتمامهم بالقضاء 
مائة «لكتاب وعنوان ا. O وحدة األمة اإلسالمية، � ظل كيان ا�ولة العثمانية

، وهو موجود � أرشيف وأوراق وزارات خارجية ا�ول )Ï(»يم تر�يام�وع |قس
  )=(. صفحة من القطع ا�توسط ñíêتاب األوروبية، وتبلغ صفحات الك

و�ذلك قام اإلعالم الغر� بال�ويج التفاقيات سايكس بيكو، وسان ريمو، 
ناطق نفوذ مإ� واتفاقيات باريس، ال^ قُسمت بموجبها ا&الد العربية واإلسالمية 

برنارد (ت]ºات ا�ست�ق ا!هودي ا�عاù إ� واستعمار ب# ا�ول األوروبية 
إن ا�نطقة ا�متدة من باكستان ح« ا�غرب ستب¹ � «: ال^ يقول فيها) لويس

، وال^ ظهرت )æ(»ظر � اريطة السياسية �و�ايُعاد ا أن إ� حالة اضطراب 
vها من دول العالموالس آثارها اآلن � كشمvودان وغ.)>(  

ت الغربية وال�قية الساعية للسيطرة O عقول والاØ هذه ا�حومع 
ا�جتمعات العربية واإلسالمية إال أننا áد نوً� من ا|ماسك � القضايا الك²ى 
ال^ تنصب � ُصلب العقيدة اإلسالمية، مثل ما رأينا � أحداث غزة أوائل 

=êêèالعراق، والرسوم ا�سيئة، وحرق القرآن الكريم � أفغانستان  م، وقبلها غزو
  .وجوانتامو، وغvها من األحداث العظام ال^ Nقت باألمة العربية واإلسالمية
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لقد فُرَِض O اإلعالمي# و�اصة اإلسالمي# منهم استغالل مثل هذه 
ء O االفة األحداث للعمل O توحيد األمة، فمنذ انفرط ِعْقد األمة بالقضا

لم Ðتمع األمة O مثل ما  )Ï(م O يد مصط- كمال أتاتورك <=Ïèاإلسالمية 
  .اجتمعت عليه � هذه األحداث العظام ال^ أ�©ت باألمة

ت اجتماع وتوحيد األمة O والاوهنا تأ¯ فائدتان عظيمتان ناÐتان عن §
ات، وÄ ترسيخ تلك قضاياها الك²ى ع² وسائل اإلعالم، وخاصة الفضائي

 القضايا � عقول ونفوس ا اشئة خاصة األطفال والشباب، و
ً
تفعيل تلك  ثانيا

أو  ت الغربية وال�قية ا�اعية لنسيان تلك القضايا،والاالقضايا ومواجهة ا�ح
القواسم ا�ش��ة مع Ø إقليم دون آخر، أو  ح]ها O أبناء شعبأو  تفكيكها،

  .ا�شار إ!ها سابًقا

ع² الفضائيات �ثها تكون القضايا ال^ يتم أن  øورةإ� وÎب ا|نويه 
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تكون أن  ،ا�سلم# فيها Hمة |وحيد ، وال^ تهدفوغvها من وسائل اإلعالم
قومية، فلقد أذاقتنا تلك أو  ذات رؤية مبنية O أسس عقائدية وليست عرقية
  .قوط االفةا��وى الفاسدة الويالت ع² تلك العقود من بعد س

و ا � ا�هاجرين واألنصار أسوة حسنة؛ فلقد ¡ن يفرقهم الكثv من األمور 
وغvها من األمور اNياتية ال^ لم  -ا&ت-مثل اللهجة والطباع وحب ا�نشأ 

تمنعهم من ا|جمع O قضيتهم الك²ى، وÄ هّم رفعة هذا ا�ين ون�ه وا�عوة 
  .تاهم اهللا من قوةإ!ه، واNفاظ عليه بكل ما آ

ترتكز عليها Ø من الفضائيات، وبا@ أن  تُعد العوامل ا�ؤثرة ال^ Îب
كثvة ومتنوعة، وÄ أكë  ،وسائل اإلعالم Nّث ا�سلم# O ا|وحد، ونبذ الفرقة

& ضمن هذا ا&حث، ولكننا نل½ الضوء O بعضها فقطأن  من ُ
Ç:  

مة اللغة العربية أساًسا للتعارف، وتُعد فلقد اÝذ العرب � :اللغة العربية
من حيث عدد ا�تحدث#، وÖحدى أكë  الساميةا�جموعة  لغاتالعربية أك² 

، ويتوزع )Ï(مليون نسمة  ==<حدث بها أكë من للغات انتشاًرا � العالم، يتا
العديد من ا�ناطق إ� متحدثوها � منطقة اليج العر� وشمال إفريقيا باإلضافة 

  .، وتشاد وما7، والسنغال وÖري�ياوتر�يا ز¡ألحوااألخرى ا�جاورة 

وللغة العربية أهمية قصوى Lى اJسلمH، فF لغة مصدري التAيع 
ّنة ا بوية، وبانتشار اإلسالم،  :األساسيO H اإلسالم القرآن الكريم، والس.

، ارتفعت مfنة اللغة العربية، وأصبحت لغة السياسة والعلم وتأس
ً
يسه دوال

واألدب لقرون طويلة � األراÁ ال^ حكمها ا�سلمون، وأثرت العربية تأثvًا 
غv مباO ð كثv من اللغات األخرى � العالم اإلسال�، ¡ل��ية أو  مباðًا
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واللغات األوروبية ¡لروسية  ،ألخرىوالفارسية، واأل&انية، واللغات اإلفريقية ا
كما أنها تدرس بش� . واإلáلïية والفرنسية، واألسبانية واإليطا!ة، واأل�انية

 )Ï(.فريقية ا�حاذية للوطن العر�غv رس� � ا�ول اإلسالمية وا�ول اإلأو  رس�

ë من Ä ا�نطلق األم � الوطن العر�، وعليها Îتمع أك العقيدة اإلسالمية
èê % زيرة العربية وشمال إفريقيا، وعندما نتحدث عنÉمن العرب � شبة ا

العقيدة اإلسالمية؛ فإننا نتحدث عن القرآن والسنة وال�ائع ا�ختلفة ال^ Îتمع 
ينتبه �ا رجال اإلعالم، ويستغلوها أن  ا�سلمون عليها، وÄ أمور عظيمة Îب
م#، مع أهمية Ðنيب الشعوب ألي لزيادة الروابط، وتعضيد مواقف ا�سل

خالفات حادثة ب# السياسي#، و ا � االÇاد األورو� أسوة � ذلك، اختالف 
دول االÇاد � اللغات، وا�نافسات االستعمارية، واختالف أجندات دوW، إال 
أنهم اتفقوا O االجتماع، ونبذ الفرقة، فال أحد ينكر ا�رحلة العصيبة ال^ تمر 

ا�قافة اإلسالمية �مة مع تضافر اÉهود الغربية، ومن يتبعهم من بÜ جتتنا  بها
لكبح أّي م�وع إسال� متطور هادف للتغيv وا|جديد، و�Öدة بناء اNضارة 

 .اإلسالمية ال^ بات أبناؤها مهددين بفقدان ا�وية

 ف3 وأقصد بها األصول وا خوة العربية، وا�اÌ ا :العادات وا&قاQد
للشهامة وعزة ا فس، وا�حافظة O النشاط االجتماÌ ا�تمثل � نبذ الرذيلة، 

عليه   األجدادُ A© واNفاظ O القيم السامية، وبغض Ø ما يدعو الف ما رَ 
اآلباء، ومن بعدهم األبناء، فقد يتحدث أحد اإلعالمي# � الفضائيات عن 

ن األمر يسvًا |وصيل ما عنده عندما ظاهرة مثل ظاهرة اNجاب مثًال، ويكو
ملسو هيلع هللا ىلص يستثv عند ا�شاهدين جذور ا خوة، وهذا يرجعنا للمر� األعظم §مد 

وموقفه من ذلك الشاب اoي طلب منه اإلذن � الزنا، فfن رده كما جاء � 
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يا رسول : فقالملسو هيلع هللا ىلص فً« شاب�ا أ� ا z ن إ :قال - رÁ اهللا عنه-حديث أب أمامة 
أي  –» ادنه«: ، فقال Ï(!W(مه مه : م فزجروه، وقالوان 7 � الزنا، فأقبل القواهللا ائذ

Üبه ألمك؟ قال: ، فدنا منه قريًبا، قال–اق�ب مÇاهللا فداءك، : أ Üال واهللا، جعل
ال واهللا يا : أفتحبه البنتك؟ قال: ، قال»س ال ºبونه ألمهاتهمو�ذلك ا ا«: قال

: ، قال»و�ذلك ا اس ال ºبونه &ناتهم«: ءك، قالرسول اهللا، جعلÜ اهللا فدا
و�ذلك ا اس ال ºبونه «: ال واهللا، جعلÜ اهللا فداءك، قال: أفتحبه ألختك؟ قال

و�ذلك «: ال واهللا، جعلÜ اهللا فداءك، قال: أفتحبه لعمتك؟، قال: ، قال»ألخواتهم
، جعلÜ اهللا فداءك، ال واهللا: أفتحبه ا|ك؟ قال: ، قال»ا اس ال ºبونه لعماتهم

ملسو هيلع هللا ىلص فوضع ا z  –راوي اNديث –، قال »و�ذلك ا اس ال ºبونه االتهم«: قال
ن فرجه«: يده عليه، وقال ر قلبه، وحص" كن بعد ذلك لم ي، ف»ا� اغفر ذنبه، وطه"

 استطاعملسو هيلع هللا ىلص ، وبهذا األسلوب الرائع من الرسول الكريم )=(»4ءإ� الف« يلتفت 
ملسو هيلع هللا ىلص أمر منه أو  يلمح قط ألي آيةأن  بل عليه ذلك الف« دونيستثv ما جُ أن 

 .Nرمة ذلك الفعل

تكون منطلقات تبدأ أن  وبعد تفنيد عدد من القواسم ا�ش��ة ال^ يمكن
منها الفضائيات وأخواتها من وسائل اإلعالم �عم أهداف توحيد ا�جتمعات 

ثق من هذه الر�ئز ا�الث Hها تنب ،العربية واإلسالمية � أكë من مصدر وجدتها
يضع اإلعالميون، وخاصة أن  ، وعليه Îب)العادات وا|قا!د -العقيدة  -اللغة (

� الفضائيات، تلك الر�ئز نصب أعينهم، وأن Îعلوا قضية توحيد ا�سلم# من 
  .أولوياتهم وأهدافهم السامية
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ا O ما تم ذكرأن  وأق�ح  حي�
ً
ه؛ فÒ قائمة O تكون قضية بيت ا�قدس مثاال

ِعرق، وÖن أو  القواسم ا�الثة السابقة؛ إذ إنها قضية أمة وليست قضية شعب
¡نت القوى الك²ى تريد ق]ها O أنها قضية عربية تارة وفلسطينية تارة، 

  .منظمة بعينها دون ا ظر &ا@ الشعبأو  وأخvًا يريدون ح]ها � حر�ة

بغv السالح اoي رفعوه، وبغv ا|وجه  إن أعداء األمة وجدوا من يواجههم
أو  اoي تبنوه، وهو ا|وجه ا�يÜ واالعتقادي، اoي ما ¡ن !خ- إال O من َعِ�َ 

فشل واإلخفاقات، تعاC؛ فقد تسبب ذلك � حدوث سلسلة متواصلة من ال
§طات السالم، أو  ثن# وست# �ًما، وذلك � جوالت اNرباامتدت ألكë من 

نت نتيجة ذلك ما تعيشه األمة ا!وم من حالة تعيسة بئيسة، � ظل أوضاع و�
هذا  يمعموالت علمانية |اصارت Çكم مسvة هذا ال]اع، وجرت § ،شاذة

  )Ï(. مع ذلك العدو» تطبيع للعالقات«االستسالم O األمة Hها، O صورة 

Òة لإلعالمي#، فÆري � عروق  وتعد هذه القضية بمثابة الفرصة الساÐ
تقادم الزمن عليها، فاستغال�ا الجتماع األمة وتوحيدها هو أمر مع أبناء األمة، 

اهللا إ� أمر ا�عوة  -وخاصة اإلسالمي#-بالغ األهمية، فبها Îتمع لإلعالمي# 
قتها األزمات والت�ذمات واألهواء بعد سقوط  سبحانه، و�ذلك cع األمة ال^ مز©

  .االفة

اإلسالمية وعدم  اعدة ربانية Îب أخذها باالعتبار للحافظ O ا�ويةوهناك ق
��o} :–جل وعال  –تباع الغرب ومن وااله، وتظهر � قوW ااالÆراف عنها و

p� � � �q� �r�s�t�u�v�w�x�y� �z{�|�}�~�_�`a�
b�c�d� �e�f�g�hi�j�k�l�m�no� �p�q�r�s�t�
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�Sc  ر5ه اهللا  –، قال الشيخ السعدي– Wتتبع أهواءهم عما جاءك من  وال( :� قو
 عما جاءك من ال Ðعل ا: أي )اNق

ً
تباع أهوائهم الفاسدة ا�عارضة للحق، بدال

  .)Ï(ستبدل اoي هو أدâ باoي هو خvاNق، فت

وهذه القاعدة ليس �ا ¢ال دون آخر للتنفيذ بل Ø O العامل# �ين اهللا 
 W، وتأ¯ وسائل أن  والساع# لن� ا|عا!م اإلسالمية والفضيلة

ً
Îعلها ن²اسا

لقاعدة اإلعالم �مة وأخص منها الفضائيات اإلسالمية O أهمية األخذ بتلك ا
وÖبراز ا�وية اإلسالمية � ¡فة ال²امج، وغرز تلك ا�وية � نفوس الصغار قبل 

أ� ذلك إال بالعلم وا�عرفة وال يت ،الكبار، وøورة االعÓاز بتلك ا�وية
كما يراها  –طالع ومدارسة تفاصيل ديننا اNنيف من سفاسف األمور واال

  .ظمهاأعإ�  -ا&عض 
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  لتربوي واالصالحي ألفراد اتمعودورها ا الربامج الفضائية

  طالب الشمري. د

  اجلامعة اإلسالمية  - اعة والتلفزيون يف كلية اإلعالمذرئيس قسم اإل

  

E  
من ا�عارف ال�بوية  قد ºمل ا�ضمون ال²امî للقنوات الفضائية؛ نو�ً 

 واإل
ً
  صالحية �طاب إعال� يتضمن تصورا

ً
  ثقافيا

ً
  وتربويا

ً
وابته وأعرافه ؛ بث�ïا

ومفرداته؛ ال^ تعتمد O خدمة الواقع االجتماÌ، و5ايته وتعزيز مصاNه بنظام 
تغيvه، بمواضيع هادفة وغنيه، تثv انتباه إ� يما¸، والسý الضبط االجتماÌ اإل

واهتمام أفراد ا�جتمع ا�تابع، بما تتناوW من أهداف تربوية واضحة، Çاور 
صالã، لق طرق أسلوب معيار األداء ال�بوي واإل ة، O وفقا�ضام# ا�تنوع

تعددة، من خالل وضوح وأسا!ب موضوعية مقبولة من قبل ا�جتمع وcاهvه ا�
شاراتها ورموزها اإلعالمية ال« تطرح اNقائق ا�وضوعية واoاتية، كمضمون إ

O ال^ تعمل ،Ìثقافة الواقع االجتما ùبمعرفة عنا ïوتكييف  يتم vتغي
مواضيع فقرات ال²امج اإلعالمية، وبما يتناسب مع االلÓام با|قا!د والعادات 

  .اNضارية ال^ تعتمدها رسالة القناة الفضائية

كدت نظريات اإلعالم O طرح اطابات اNوارية الواضحة وا�تfملة، أ
فاء ضإياتها اNديثة، با�تمïة، وبتقنبمواضيعها اNيوية وصيغها ا�هنية والفنية 

بهار نقاوتها وألوانها، وÐسيم صوتها وش�ها الفÖ ،Üمؤثراتها الصورية والصوتية و
  .ها اإلعالميةفثر الكبá � vاح )ياتها وأهدا|حدث األ

نسانية ال^ Çافظ O حق نوات الفضائية كمهمة ا�نظمات اإلتعد مهمة الق
والعمل، من دون  نتقاء و�ارسة حقها � ا|عب�vارسة حرية الفرد وا�جتمع، � ا
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  .نسانيةارجية |لz )يتها وطموحاتها اإلضغوط خ

  :ليهإواحلاجة  مشكلة البحث: أوالً

 قلة طرح مواضيعها ال�بوية تكمن مش�ة بث برامج القنوات الفضائية، �
نية، بعد يمالكبvة من األفراد وا�جتمعات اإلصالحية، ال^ تهم ال�ºة اواإل

م � Ýريب العملية ال�بوية نتاج مواضيع ال²امج األجنبية، ال^ تساهإمقارنتها ب
شاعة ا�فاهيم الغربية ا�قافية واالجتماعية ا&عيدة عن إصالحية، وبعد واإل

  .مفاهيم اNضارة ال�بوية واالجتماعية لألفراد وا�جتمعات ا�حافظة

  :أمهية البحث: ثانياً

دارات القنوات الفضائية، � إ تشجيعإ� ا&حث � السÇ  ýددت أهمية
عدادها وتقديمها، إ�  يمانية، ال^ يساهمنتاج ال²امج اNوارية اإلإكثار من اإل

صحاب االختصاصات العلمية أثقف# وال�بوي# واالجتماعي# ¢موعة من ا�
  .وا�هنية

  :هدف البحث: ثالثاً

ق واآلراء وا|وجهات ال�بوية قائتثبيت بعض اNإ� يهدف ا&حث 
نتاج ال²امج وا�سلسالت الفضائية، إحية، ضمن مواضيع وعناوين فقرات صالاإل

  .ن الكريم واألحاديث ا بوية ال�يفةآماد O ما جاءت به سور القرباالعت

  :حدود البحث: رابعاً

 Îابيةولة الكشف عن معرفة ا�ردودات اإلتتبلور حدود ا&حث � §ا 
ابعيها من والسلبية، لفقرات ال²امج ومواضيع ا�سلسالت ا|لفزيونية O مت

  .نسانيةاألفراد وا�جتمعات اإل
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  : أسلوب البحث: خامساً

اعتمد ا&حث األسلوب الوص± �الءمته سياق ا�نهج ا�س� � متابعة ما 
  .طرح ضمن ا�صادر وا�راجع اإلعالمية
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  ات وثقافة الترفيه واالستهالكئيبرامج الفضا: املبحث األول

شهد ا|قدم الب�ي قفزة تقنية علمية، � cيع ¢االت اNياة ال^ استفاد 
منها ا�ثقف اإلعال�، وا�علم ا�ر� وا|اجر وطالب ا&حث العل�، |ضيف 
 إ!هم بعض القيم العلمية واألدبية واNياتية، ال^ لم يشهدها العقد ا�ن]م، بعد

فيها ا�دى الواسع واالنفتاح الشمو	، O �تلف ا�دارك الب�ية، ومنها تمثل أن 
  .ا|متع واالستفادة من مواضيع فقرات برامج الفضائيات اإلعالمية

تداو�ا ب#  َل ه© إغراق أسواق أجهزة اإلن�نت، باألعداد الكمية وا وعية، سَ 
نسا¸، بأنظمته  اإلجتمع، |عميق اÉانب ا�عرÈفراد ا�أقطا�ت واسعة من 

ا�تعددة، وأسا!به العلمية وا|قنية، ومنها مواضيع فقرات ال²امج الفضائية، ال^ 
نسانية تيعاب الكم ا�ائل من ا�عارف اإلكبv � اس جتمع � Çد0 وضعت أفراد ا�
 
ً
بتسارع األحداث وا|طورات ا!ومية، ال^ تعزز االرتباط الوثيق  ا�تنوعة، قياسا

 � 
ً
  �ارسة اNياة االجتماعية، ال^ تؤثر تأثvا

ً
� عملية اكتساب ا²ة  مباðا

  .العلمية، ب# ز5ة استخدام ا|قنيات اإلعالمية ا�ختلفة

أصبح تعدد وتنوع القنوات الفضائية � الوقت اNاø، بمثابة العصب اNيوي 
ما أو  ة اإلصالحية،� نهضة ثقافة أفراد ا�جتمع، فÒ ا�حرك للعمليات ال�بوي

نتاج إ ال^ قد تؤثر فيه Ñعة تطوير) اإلعالم االجتماÌ(يطلق عليه مفهوم 
أو  صالحيةضيع فقراتها اÉوانب ال�بوية اإلال²امج الفضائية، ال^ Çتمل موا

لف اNقائق ال�بوية ا�وضوعية باستخدام قدراتها اÉوانب ا|خريبية، ال^ Ýا
  .عالميةا|قنية وا�هنية اإل

  :نتاج الربامج األجنبيةإطبيعة : أوالً

بدأ انتشار القنوات الفضائية � cيع أÆاء العالم، والعالم العر� واإلسال� 
بعد عقد اتفاقيات انتهاء اNرب ا&اردة، ب# معسكري االÇاد السوفي^ 
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 ،åوا|كنلو Èا�قا� وا�عر vأروقة والواليات ا�تحدة، ليسود طغيان ا|فج �
طالق األقمار االصطناعية إية وا&حثية واإلعالمية، بواسطة ا�ؤسسات العلم

بمرافقة أجهزة ) اإلن�نت(واستحداث األطباق ا�وائية، وشبfت نظم ا�علومات 
اNاسوب وأجهزة االستقبال ا�رئية ا�تنوعة، � داخل ا�ؤسسات ال�بوية 

نتاج أÆاء العالم، نتيجة تطور نمط اإلcيع  وا|جارية وا|عليمية، ال^ توزعت �
 öمن ا�ستوى ا�ح Wوانتقا ،äالعال� لفرض هيمنتها إ� الرأسما7 واالش�ا

ا�قافية وا|جارية O الشعوب األخرى، بأنماط ومسميات حديثة مثل مصطلح 
  .وتبعاته) GLOBALIZATIONالعو�ةـ (

²امج الغربية، جعلها تفرض ا�يمنة االعتماد الكبO v نسبة بث فقرات ال
ا�قافية الغربية، ال^ ساهمت � ðخ �ارسة القيم والعادات اNضارية، ال^ 

بدا�ا بثقافة ا�جتمعات الصناعية، ال^ تعتمد Öجتمعات ا�حافظة، وتمارسها ا�
 عالنات ا|جارية ال^ تستخدمصالح �ðتها ا|جارية، � بث اإلO ا�نافسة �

ا�شاهد ا�رئية الفاضحة، |]يف بضاعتها ا|جارية وجعلها من األمور 
اح�ام العادات والقيم إ� االجتماعية اNياتية العادية، من دون الرجوع 

 ºمل 
ً
 متطورا

ً
 إعالميا

ً
اNضارية ألفراد ا�جتمعات األخرى، و|كون أنموذجا

  . ا!و�ا�قافة االجتماعية ا�ستقبلية ل²امج ا&ث الفضا,

�سلسالت نتاج ال²امج األجنبية واألفالم الروائية الطويلة واإيهدف 
-BBC-CNN-MBC-LBC:(لآت نتاج الفÜ مثل قنواا|لفزيونية، ل��ت اإل

MTV-Ar T-FTV- Úوتلفزيون د"( )Ï(  إ� Ìضاري واالجتماNإلغاء النسيج ا
من فقرات ال²امج ال^ لشعوب العالم ا�الث، واعتماد سلعها االستهالكية ض

Çمل العالمات والصور ل��ت و�ثل# و�ثالت، لن� ا�فاهيم الصهيونية 
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 � مصv ا�عادية لتين اإلسال� وا�سلم#، والسيما � §اولة تدخلها السيا÷
نتاج هذه مليار دوالر إل) Ï=êê(حواêê=  7=نفاقها �م إالسيادة الوطنية، بعد 

من فقراء العالم ل²امج  %Û< ـيزيد عن ا�خل السنوي لال²امج، أي ما 
نهب ثرواتها الطبيعية، والقضاء O إرادة ا هضة الوطنية إ� ضافة باإل )Ï("التسلية

ة وصهر ا�قافات ال�بوية االجتماعية ا�حافظة، !حل §لها ا�قافة األجنبي
مية ب# طيات فقرات نسا¸، O ش� سموم إعالا�شوهة، ب# أفراد ا�جتمع اإل

برا¢ها ال^ تؤثر O اÆراف سلوك الشباب وا�راهق#، ومن ثم �ارسة أسا!بها 
و�لة  Ïèامج من خالل وطرقها الشاذة خالل حياتهم ا!ومية، وال^ توزع ال²

أوربية، ويضاف إ!ها أك² و�ل^  ÏÏيابانية و <Ïعالن � العالم وأمريكية لإل
، )=("ومقرها �  دن) وسات¶ أند سات¶. Ú .Ú. دبليو(هما  إعالن � العالم

ال^ تعد من ك²يات الfرتالت اإلعالمية � العالم، ال^ تهتم ) مردوخ(و�ðة 
� مواضيع برا¢ها وأش�fا ا|قنية، وال^ تستجيب �ختلف حاجات 

دولة �  Æ=æو ا�عروفة، ال^ تزود ) دز1(، ويأ¯ بعدها �ðة  )æ("ا�ستهلك#
 مع ما ال�ق األوسط، بعد دبلجتها باللغة العربية 

ً
 من صور صدر عنها ضمنا

  .سلبية منمطة عن العرب

رغبات وطموح أفراد ا�جتمع االستهالä، إ� الوصول إ� تسà ا�قافة ا�عو�ة 
... لتساهم � تفكيك ا&¼ القديمة: و�ما ع² عنها ا�حلل §مد جابر األنصاري

 وب¼ جديدة، مغايرة للعادات وا|قا!د واألعراف اNضارية و
ً
Ýلق قيما

  .)<("القديمة

                                           

���  F1KR 3��V�– ��S*  
���  F1KR 3��V�– ��S −�T*  
���  P$:R @3]�:�� �R�¬ �3�87��� X�87 4�� : L ��>a� ��"�N��−��−�SS�*�  
���  �R�¬ �3�87���–  y2�) 3���– ��T− ��*  



−
� −  

  :اج برامج القنوات العربيةنتإطبيعة : ثانياً

ة نشاء عدد كبv من الفضائيات العربيÖخلق ا|نافس ا|جاري اإلعال�، و
وللسيطرة نتاج برامج القنوات اNكومية الوطنية، إا|جارية للتأثO v قدرة بث 

  شعوبها ش°ً إ� O تدفق ا�علومات الواصلة 
ً
، والسيما استخدام ومضمونا

نتاج فقرات برا¢ها اعها الفنية ا�ختلفة إلك�ونية، بأنولاألجهزة الرقمية اإل
ا�نوعة، ال^ تلz رغبة أفراد ا�جتمع � مواكبة األحداث والفعا!ات اNياتية 

ات ال�بوية واالجتماعية، ال^ تظهر اNقائق ا!ومية، فÒ ا�حرك للعملي
  .يما¸|حقق أهداف ا�جتمع ال�بوي اإل ا�وضوعية �سvة اNياة ا!ومية،

نتاج ال²امî الغر�، بعد ال�اكم أغلب الفضائيات العربية، O اإل اعتماد
، سواء الك� وا وÌ �يها، وال^ أفرزتها ا�تغvات العلمية وا�عرفية اNديثة

  .الفكرية، وبطرق وأسا!ب إعالمية مؤثرةأو  ا�ادية منها

يتجاوز األجواء واNدود الفضائية العربية أن  استطاع ا&ث الفضا, الغر�
قوان# الرقابة اإلعالمية للبتان العربية إ� واإلسالمية، بدون اضوع 

Nضاريةواإلسالمية، ومن دون االهتمام بقيمها و�داتها ا�ينية وا.  

نتاج ال²امî ا|لفزيو1 من أهم ما قامت به ا�خزون األمريكي من اإل ُعد© 
ا&تان العربية واإلسالمية، وهذا إ� ال��ت ا|جارية ا�صدرة لل²امج الغربية 
ا|لفزيونات العربية تستورد من أن  ما أكدته منظمة ا!ونسكو � دراستها، �

، ومن دون )Ï("من ¢موع بث برا¢ها ا!ومية % ñêو% ê<ا�ول األجنبية ما ب# 
 ... بث برامج القنوات ا�شفرة

ً
 ـنتاج ااص بمن اإل ال^ غدت برا¢ها مزÎا

)MBC ( ا�تنوع zالعر� واألجن")=( وال^ أغلب برا¢ها تعتمد أخبار ونشاطات ،
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الشباب، وتبلغ إ�  الفنان# والفنانات، وبرامج التسلية وال�فيه ا�وجه أساساً 
 ، بينما ال%Ïñ،æخبارية O ، � ح# تستحوذ نسبة ال²امج اال%í=،æنسبتها 

  .)ÏÏ" %)Ïوè الـتتعدى نسبة ال²امج ا�قافية 

نسبة اإلنتاج ال²امî العر� من ال²امج ا|نموية ال^ تساهم � إ� وÖذا عدنا 
ساعة  èñاألردن ينتج  أن نهضة الطاقات الشبابية العربية واإلسالمية، يتب#

 
ً
 ñæÛساعة، وا�غرب  ê<ساعة وقطر  õê<ساعة، وتونس  <æñ، وا&حرين سنويا

العربية منها، وقد  وال^ ال تسد ربع حاجة ا&تان )=("ساعة،  ñõÛساعة وا!من 
نتاج برامج القنوات الفضائية العربية، وال^ قد تسد من حاجاتها إتفاوتت نسبة 
  %.íند أفضلها وأسوئها �دود ع%ê<الفعلية �دود 

القنوات أن  يتب# من Çليل ا�راسة ال^ قامت بها منظمة ا!ونسكو،
من برا¢ها ا�كرسة للتسلية وال�فيه، % íêالفضائية العربية تبث ما نسبته Æو 

  .)æ(" منها مقت لألجنõê %zوأن ... ومقدار ا�لث# منها مستورد من اارج

ث برامج القنوات الفضائية العربية، ضمن ف�ة بث ال²امج أصبح من ا�عتاد ب
تكون الف�ة الصباحية، |ناول ا|قارير ا�نوعة ال^ تضم ال²امج أن  ا!ومية،
وغvها ) ا|نموية وا�قافية وا|عليمية والسياحية والصحية والرياضية(افيفة 

اء موزعة O األخبار، وا�س األخبار، وف�ة الظهر جزاتمن برامج اللقاءات ومو
وا|قارير السياسية للحوادث ا!ومية ا�حلية والعربية والعا�ية، و�Öدة بعض 
ال²امج السياسية والرياضية، وال²امج ا�قررة ضمن ف�ة ا&ث األسبوÌ، للقاءات 
 ااصة وا�يدانية لتشخيص حالة من حاالت اNوادث ا!ومية � ا�نطقة العربية
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العا�ية، ون�ات أخبار األسواق ا�ا!ة، ومعرفة حالة الطقس  مية أواإلسالأو 
ودرجات اNرارة � الوطن العر� والعال�، وأما ف�ة برامج بعد منتصف أول 
الليل، فتبث ا�سلسالت واألفالم الروائية العربية واألجنبية، وبرامج ا�نو�ت 

طربات العرب، ومنها برامج الغنائية االستعراضية �جموعة من ا�طرب# وا�
ال^ تبث آخر الليل وتضم ا�شاهد ا�رئية ) TALK SHOW -ا|وك شو(

  .)Ï("ا�خصصة لألفالم اÉنسية االعية

انتشار الفضائيات ا|جارية ااصة، ساهم � استvاد ال²امج األجنبية ا�نوعة 
 àا|جاري، مثل قناة  الربحإ� ال^ تبث ب# منهاج فقراتها ا!ومية، ألنها تس

)MBC(  ال^ أنشئت �مÏèèÏ و¢موعة شبكة ،)ART ( ال^ أنشئت �مÏèè= ،
، ألنها تعتمد O سوق )=(" قناة ÏæÏ، ح« بلغ عددها <�Ïèèم ) أوربت(وقناة 

عالنات ا|جارية ب# فقرات أخبارها وبرا¢ها ا!ومية عالن ا|جاري، &ث اإلاإل
مليون  ÆÏõêو إ� لصناعية، وال^ وصلت نسبة مبالغها �نتجات كبار ال��ت ا

 O دوالر � منطقة ال�ق األوسط، �ا شجع أصحاب رؤوس األموال اآلخرين
الكويتية ) الرأي(انطلقت قناة  <êê=افتتاح قنوات فضائية جديدة، ف± �م 

ناة ، وأطلقت دÚ ق)الرأي العام(بوصفها أول فضائية عربية وبتمويل من جريدة 
وفضائية عراقية باسم ... ال�فيهية) وان(ثم قناة ) أنفني^(فضائية جديدة باسم 

لرجل األعمال ا�]ي áيب ساويروس وا�ا�ة ) هوى(وأخرى باسم ) السومرية(
بغداد والقاهرة (تبث من .. بر�ية �ðت ¢مو�ت العامر) الشبابية(باسم 

Úوت ودvوب"( )æ( ا شجع جهاز االستخب� O ،ارات األمريكية � العراق
تبعتها أوبتمويل أمريكي، و) اNرة(قناة فضائية � بغداد باسم القناة تأسيس 
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O موقع اإلن�نت، وانطلقت من بvوت قناة ) األخبار العربية(بقناة ثانية باسم 
)INB ( خليجية &نانية، وجاءت مؤسسة)السعودي ) روتانا vال^ يمو�ا األم
ن تبثان نمط ا، اللت)الطرب والسينما(ات# هما بإطالق قن) بن طاللالو!د (

ببث السموم السيئة ال^ تسÏêê % àوأسلوب ال²امج الغربية، وا|قارب منها 
  .لن� ا�قافة الغربية، ا&عيدة عن االلÓام باآلداب العامة ال�بوية
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  عة اآلثار التربوية واالجتماعيةطبي:املبحث الثاين

  :اآلثار التربوية :أوالً

fنتهم � ا|فاعل تتبلور مالمح قدرة األفراد وا�جتمعات، � تفهم دورهم وم
 مع ا�جتمعات اإل

ً
  نسانية األخرى، |خلق مناخا

ً
للتغيv ال�بوي، بعد تبÜ  مالئما

صالحية، لرفع مستويات الطموح والغايات، لوك والقيم واألخالق ال�بوية اإلالس
ا�ادفة  ماÌ كمحفز للعمل واإلبداع، � ن� ا�عرفة ال�بوية�ى الفرد االجت

اث اNضاري بداع ا�قا� والفÜ، مع ا�حافظة O ال�|غيv ا�جتمع، مثل اإل
بداعية عرفية إليقاظ مواهبه وطموحاته اإليما¸، �ى ا�جتمع � توسيع آفاقه ا�اإل
رفع مستوى ا|نشئة االجتماعية � إغناء أفراد ا�جتمع بها، وال^ قد تؤدي إ� 
يمانية، O مستوى ال�بية ا�%!ة وا|عليمية، |متلك خصوصيتها � Çقيق اإل

  .أهدافها � بروز األفراد وا�جتمعات

ساهم بعض الفضائيات العربية واإلسالمية � غرس بعض ا�فاهيم واألفfر ت
ن الكريم والسنة ا بوية آ� القريمانية د تؤ�د O االلÓام باألحfم اإلال^ ق

ïيع أفراد ا�جتمع، من دون تميc اطبÝ »ات أو  ال�يفة، الðتفريق كمؤ
&ناء ا�جتمع، بعد استخدام الوسيلة اإلعالمية ا�رئية، ال^ تمتاز بالطروحات 
السهلة وا�قنعة، ال^ توصل ا�علومة ا�طلوبة لل�ائح الشعبية ا�تعددة، �يث ال 

حرية اآلخرين، بوضوحها ا|ام � اإلدراك واالستيعاب، و|حدث ا|أثv إ� ت3ء 
 O افظÇ ^والرأي عن مع¼ القيم والعادات وا�عتقدات، ال vا�طلوب � ا|عب

 
ً
يمانية وباألسلوب قائق اإلعملية اإلقناع � طرح اN إ� ال�اث والعقيدة وصوال

  :اآل¯

Ï-المية ا�ع²ة وال�اكيب البسيطة ال^ توصل ا�ع¼ اختيار ا�فردات اإلع
  .ا�طلوب �ى ا�شاهدين
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 .حداث ا|أثv ال�بوي ا�قنع �ى أفراد ا�جتمعإ§اولة -=

æ -ة االجتماعية ا�ستهدفةºانتقاء األسلوب ال�بوي ا�ناسب، لكسب ال�. 

 .استخدام العبارات واأللفاظ ال^ يستوعبها ا�شاهدون-<

í-لقاء خطاب ا�واضيع ال�بويةإبتعاد عن الرتابة وا�الل عند الا. 

ñ-اعتماد الطبقة الصوتية ال^ تتناسب مع اختيار ا�ضمون اإلعال�. 

، )ا�رD وا�سموع واإلن�نت وا�وبايل(fثر وسائل ا&ث الفضا, نتيجة |
من ا�عارف  تيعاب الكم ا�ائلوجد أفراد ا�جتمع أنفسهم، أمام Çد كبv � اس

 اإل
ً
بتسارع األحداث وا|طورات ا|قنية اإلعالمية اNديثة،  نسانية ا�تنوعة، قياسا

 االرتباط الوثيق ب# العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية، ال^ تؤثر ال^ تعزز
 
ً
  تأثvا

ً
� عملية اكتساب نظام وآ!ات §ددة، للتعامل معها لكëة ا|قنيات  بالغا

  .�ستخدمة فيهااإلعالمية ا

تعدد وسائل ا&ث ا�تنوعة � الع] اNديث، جاء بمثابة العصب اNيوي � 
ما يطلق أو  صالحية،إلنهضة أفراد ا�جتمع، فÒ ا�حرك للعمليات ال�بوية وا

نتاج ال²امج إاoي قد تؤثر فيه Ñعة تطور ) Ìاإلعالم االجتما(عليه مفهوم 
ا|خريب ال�بوي االجتماÌ أو  صالحية اإلفضائية، O حساب نتائج عملال

�اجة  Ä ^ا�ؤسسات اإلعالمية إ� لل�ائح العديدة من قطا�ت ا�جتمع، وال
ال^ هدفها ظهور اNقائق ا�وضوعية وال�بوية ذات القدرات ا�هنية واإلعالمية 

  .يما¸ Çقق إعالم ا�جتمع ال�بوي اإلال^

حديثة، مع تبدل صيغ الوسائل إ� يغ القديمة ي²هن ا|أريخ O تبدل الص
أو  اإلعالمية اÉديدة ال^ تتالءم مع أهدافها، سواء ال�بوية أواالجتماعية

 � ا�قافة ال�بوية، 
ً
 مهما

ً
ا�قافية، بوساطة القنوات الفضائية ال^ احتلت جزءا
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السمعية (مستفيدة من أحداث ا|طور الكبv � تقنية ومهنية األدوات والوسائل 
نتاج ا�قا� العال�، ¡�قافة األمريكية ا�عو�ة ال^ سايرت اإل) وا�رئية

  .)Ï("وصول ا�جتمع االستهالäإ� وا�ادفة 

نتاج برامج الفضائيات إلك�ونية وا�هنية � ات الفنية واإلضعف ا|قني
حö ا�قت �نتاج اا�ينية، ذات اإلأو  االجتماعيةأو  العربية، سواء ا�قافية

وثقافة وتربية أفراد  نتاج ال²امج األجنبية، ا&عيدة عن طموحوا�حاä وا�كرر إل
تن� ا�قافة أن  يما¸، وال^ سمحت �جمة ال²امج ا�قافية األجنبية،ا�جتمع اإل

نشاء إمية ا�نوعة، وتطلب التشجيع O ا�جينة وا�ت�ذمة ع² وسائلها اإلعال
نتاج وبث ال²امج ا�ينية ال�بوية، ال^ تع² عن تخصصة إلفضائيات عربية م

يمان الروã، وا|مسك با�عتقدات بعض من أفراد ا�جتمع، |عميق اإلآراء 
السياسية اNكومية،  صالح ا�جتمع، بعد صدور القراراتإإ� ا�ينية ال^ تدعو 

نتاج ال²امج Öاإلعالمية ا�تخصصة، ومنها بث و نشاء الفضائياتإال^ سمحت ب
ا�ينية ال�بوية، ال^ تستمد مواضيعها من توجيهات وتعليمات القرآن الكريم 

  .والسنة ا بوية ال�يفة

نشاء الفضائيات العربية إإ� األسباب ال^ دعت إ� توصلت ا�كتورة نهوند 
  :)=( :"ا�ينية ومنها

Ï-السماح بنسبة O كومات الرسميةNرية  الفضاء ا�فتوح اضطر اNمن ا
  .السياسية غv ا�ؤذية �ا

 .استقدام تقنيات اتصا!ة جديدة-=
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يمانية، بعد حدوث الصحوة اإلإ� الفضائيات ا�ينية ال^ تدعو  برازإجاء 
ال^ رفعت ) ا�جد(ا�زيد من االنكفاء عن تعا!م ا�ين اإلسال�، ومنها قناة 

ال^  )Ï("ديث عن اإلسالمعدم التسبب بأي غليان ديÜ عند اN: شعارها، �
 تبنت استخدام ا�ؤثرات الصوتية ا�

ً
من  أخوذة من الطبيعة اNياتية، بدال

  .ا�عزوفات وال�بات ا�وسيقية، عند بث فقرات برا¢ها ا!ومية

بتمويل ) راديو وتلفزيون العرب(، من قبل �ðة �Ïèèõم ) اقرأ(ظهرت قناة 
vسعودي كب ...O  ا|وجه ووسطية ا�نهج، وشمو!ة األهداف، تكون ��ية أن

وتنوع ا�ضمون وا�وضوعية � اطاب وا�صداقية � ا�عاÉة والتشويق � 
وات إسالمية، تبث وبعدهما برزت ثما¸ قن) الفجر والرسالة(، ثم قناتا )=("العرض

ل وغvها كثvة � بعض ا�و )æ( )"آراب سات ونايل سات(قليمية ع² األقمار اإل
الرياضية (العربية واإلسالمية، والسيما القنوات ا|خصصية األخرى مثل 

نشاء ست قنوات فضائية تب� با�ين إ، �ا شجع O )ثائقية وا�نو�توالو
األور�، وغv ) ا�وت بvد(ا�سي�، تبث برا¢ها باللغة العربية وع² قمر 

تلÓم أن  ، وO)اب ساتنايل سات وآر(تبث برا¢ها ع² قمري أن  مسموح �ا
� Ðنب ا|وترات ا�ذهبية ا�ثvة للجدل، وال^ ت²ز الفوارق ا�ينية ب# 

  .)<("ا�سيحية واإلسالم

تستعيد توثيق العالقات أن  يتساءل بعض اإلعالمي#، هل يمكن للفضائيات
فراد ال�بوية واالجتماعية، بعد ما ¡نت عملت O تفكيكها وÝريبها ب# أ

مستوى اطاب اإلعال� ال�بوي أو  نتاججتمع، سواء O مستوى اإلا�
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Ìواالجتما")Ï(.  

  :اآلثار االجتماعية: ثانياً

ساعد بث فقرات برامج القنوات الفضائية ا�تنوعة، � تغيv قيم و�دات 
أو  Îابا�جتمعات ا�ختلفة، سواء Æو اإلسلوك وأخالق بعض أفراد ووتقا!د 

� جو من التسامح اإلنسان سق فكري وعمö يبحث عن الر? بالسلب، ضمن ن
 Øا�شا O منها من تسليط األضواء vواالح�ام ا�تبادل، فتمكن القسم الكب
ا�خبأة وا�كبوتة � نفوس ¢تمعاتنا، ولكن تسليط الضوء ال ºل ا�ش�ة، بل قد 

 
ً
إ� ي مسبق، يهدف إذا لم يكن هناك Ýطيط برامî عل� تربو يزيدها تعقيدا

خلق وÌ اجتماÌ ب# أفراد ا�جتمع، يمï ب# مواضيع ال²امج ا افعة والضارة 
األسا!ب ا|قنية � طرح خطاباتها اإلعالمية، ال^ يبتكرون فيها �تلف 

ال^ تمتاز  ضافة ا�ؤثرات الصورية والصوتية والزخارف وا|صاميمÖاإللك�ونية، و
بداعية، ال^ ²Ð ا�تابع O مشاهدتها ومتابعتها، والعدد بصفاتها اÉما!ة اإل

لوجيا وغv القليل منهم يمتنع عن مشاهدتها O أساس اللحاق بتطورات ا|كن
Nالـدارة §ط^ قنا¯ إديثة، وهذا ما فعلته اإلعالمية ا )LBC اللت# ) وا�ستقبل

O تغليف فقرات برا¢ها مارستا مهمة نقل أنماط اNياة الغربية، بعد ما عملتا 
 
ً
، و�يفية بغالف ð?، بعد اوف من القلق من احتجاج ا�تشددين دينيا

vالشكوك � تغي vي ال يثoا�ناسب ا Üالسلو�يات،  استخدام األسلوب الف
نتاج ال²امî يتناسب ومتطلبات معرفة خطوات اإل وديمومة أنماط اNياة بما

فهم اNقيقة االجتماعية وا�قافية إ� يتوصل أن  منا�رD، ال^ تمكن ا�شاهد 
تساهم � أن  ا�عقدة، ضمن مواضيع برامج اNوارات االجتماعية، ال^ يمكن

غناء النسيج االجتماÌ، واح�ام اNميمية واNرية الشخصية، ل� أفراد ا�جتمع إ
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ية نفسها، دارات القنوات الفضائية العربية واإلسالمإوجدت أن  يما¸، بعداإل
Ñاع �ا � اإل §اطة 
ملة من ا�فارقات ا�ذهبية والعن]ية ال^ ال تسمح

نتاج ال²امî العال�، وال^ قد Ýفف من اآلثار السلبية ا اÐة با|نافس O اإل
نتاج ا�حö واألجنz، إلقامة الروابط عن االنفصال ب# نوعية مواضيع اإل

  ..مع الواحد، |جديد معايv اNوار االجتماÌ اإلعال�االجتماعية ب# أبناء ا�جت

� Ø من ) السينما, وا|لفزيو1(نتاج الفÜ ا|جاري الÓمت �ðت اإل
نتاج التسوي½ للقنوات الفضائية ث مواضيع اإلم] و&نان، �صوصية ب

  اليجية ا�حافظة ش°ً 
ً
، تتخللها بعض اللقطات وا�شاهد ا�رئية ومضمونا

نماط اNياة االجتماعية ال^ قد تالمس أا|غيv � بعض إ� البسيطة، ال^ تدعو 
تتخطاها فقرات ال²امج ال�فيهية االجتماعية أن  بعض اطوط اNمر من دون

 
ً
) راEة � دول اليج، والسيما ا|نافس ا�حموم ب# قنا¯ ال^ وجدت �ا سوقا

)LBC ت) وا�ستقبل O ،#زويد السوق اليجية بال²امج ال�فيهية، اللبنانيت
) ا�ورد وا�ستورد(واعتبار أنفسهما مساهم# أساسي# � تأدية دور صلة الوصل 

� مهمة نقل أفfر وأسا!ب نمط اNياة اNديثة، بعد تغليفها بغالف ا|طور، 
) و�ةالع(اللبناني# بش� كبv �خول مفهوم إ� أو� اليجيون أمرهم أن  وبعد

  .واإلعال� للحاق بتطورات الع] اNديث )Ï( "لوåومن بابها ا|كن

خ²اء اإلعالم الغربيون، حاجة القنوات الفضائية العربية واإلسالمية  َص خ© شَ 
نتاج مواضيع ال²امج ال�فيهية، كوسيلة �و لالبتعاد عن االلÓام بأداء إإ� 

ة وا�درسية Éيل الشباب وا�راهق# فرائض الصلوات ا!ومية، والواجبات اNياتي
 Ìاالجتما Òوالطالب من أفراد ا�جتمع اإلسال�، مثال ذلك ال²نامج ال�في

جورج (اoي قدمه الفنان السوري  LBC)(اoي يبث من شاشة قناة ) افتح قلبك(
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ãأعد إ) قردا ،zنتاجه �جتمع ضعفت فيه الروابط وهو تقليد ل²نامج أجن
، حسب ما ùحت به اإلعالمية ا�كتورة نهوند القادري، )Ï("ألÑيةالعائلية وا

اoي يبثه ) حدث وال حرج(وال²نامج ال�فيÒ االجتماÌ اآلخر بعنوان 
مساء Ø يوم اثن# من Ø أسبوع، �دة ساعة ¡مله � تمام ) دÚ(تلفزيون 

اضيع يتناول مو) !نا صوان(الساعة ا|اسعة وا صف، تقدمه اإلعالمية 
اجتماعية، حواراتها تتعدى القيم االجتماعية ا�حافظة O العادات وا|قا!د 

�ن (يمانية، وا موذج اآلخر ل²نامج بعنوان وا�عتقدات والقيم االجتماعية اإل
Ø يوم سبت الساعة ا|اسعة ) LBC(اoي يعرض من O شاشة قناة ) Îرؤ فقط

فÜ ترفيÒ يلت½ ببعض الفنان# والفنانات بعد ن�ة األخبار ا�سائية، برنامج 
العرب، بعد طرح األسئلة ا�حرجة إ!هم، تتناول نشاطاتهم الفنية وعالقاتهم 
الشخصية والعاطفية أثناء مسvة حياتهم، ال^ تشجع الشباب والشابات من 

عن أخالق وسلوك أفراد ا�جتمع ا�راهق# O �ارسة هذه األفعال ا&عيدة 
  .يما¸اإل

 من رجال ا�ين السعودي#، �ا ) ستار أكادي�(أثارت حلقات برنامج 
ً
بعضا

تمارس فيه من ا|]فات والسلو�يات ال^ تتناF مع ا|وجهات وا|عليمات 
يمانية، واoي يبث لعدة أيام من األسبوع O شاشة قناة والفقهية اإلال�عية 

)LBC ( و�ذلك قناة)ا أثار حفيظة )=("ا¯ الرذيلة واللت# وصفتا بقن) روتانا� ،
سكندرية � م] وقيامهم بمظاهرة احتجاج تضامنا مع رجال طالب جامعة اإل

ال^ تعرضهما قناة  )CLIPS"( )æ - ال�يبات (ا�ين السعودي# ضد ما أسموه طوفان 
من مشاهد �رية للمطربات ال^ توã بها �مارسة بعض ) روتانا سينما(
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ة ال^ تثv الشهوات العاطفية �ى ( اÉنس# من الشباب العمليات اÉنسي
ا�ينية ) الرسالة(قناة يما¸، وتبعتهما وا�راهق# من أفراد ا�جتمع اإل والشابات

 أاoي يتو� ) روتانا(سسة مؤإ� ا|ابعة 
ً
الو!د بن (السعودي  مvاأل مرها أيضا

عالنات ا|جارية الفاضحة، إلج ال�فيهية واللقطات ا�صورة لببث ال²ام) طالل
غv ا�قبولة  ، �ا زاد من ن� وتداول ال�مات)Ï( )"روتانا دين(�يث أطلق عليها 

) ا�وبايل(باحية عن اNب واÉنس، باستخدام وسائل وÐسيد ا�شاهد اإل
وا�واقع اإللك�ونية ب# الشباب لتستفيد منها القنوات  SMSوالرسائل القصvة 

يما¸ �ى أبناء أفراد �ت االتصال O حساب التشويش اإلصحاب ðا�تلفزة وأ
  .ا�جتمع
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  النتائج

دارات القنوات الفضائية � حشد فقرات برا¢ها ا!ومية إانشغال أغلب 
باألمور السياسية، جعلها تغض ا ظر عن االهتمام بال²امج ال�بوية واالجتماعية 

ألمور ا�ستقبلية والطائفية، ال^ Çمل وÇول أكë آراء ا�شاهدين للتفكv با
لألحزاب نتيجة أسلوب اطاب اoي أو  العشvةأو  الوالء اإلعال� للطائفة

  .تصنعه مواضيع ال²امج ا�رئية ا!ومية

  :االستنتاجات

Ï- ا�ينية (ظهور قنوات فضائية متخصصة، &ث فقرات ال²امج ا�ختلفة منها
  ).خباريةية وا��ئية واإلنو�ت والوثائقوالرياضية وا�

ري استهالä، يعتمد O موارد إنشاء قنوات فضائية عديدة O أساس Ðا-=
 .عالنات وا��ية وتوزيع أðطة ال�يباتاإل

  :التوصيات

Ï-وø O نتاج برامج ومسلسالت وأفالم إرة وجود قنوات فضائية تعتمد
  .يمانيةواالجتماعية اإل |وجهات ال�بويةوثائقية وروائية مرئية، تتضمن ا

نتاج مواضيع ال²امج Öعداد وإل �شار�ة الشباب وا�راهق# � فسح ا�جا-=
 .ا�رئية ا�ختلفة

  :املقترحات

 O عيات أإالتشجيعc هلية، تشارك نشاء قنوات فضائية تعاونية، تديرها
رية ونقل نسانية � تمويلها، وا�وارد من االعالنات ا|جاا�ولة واÉمعيات اإل

  .ا�ؤتمرات واالحتفاالت اNزبية
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  املصادر

�−  4"��� 4"� �OM– �� -�E�ZG ��>��'� ���2��� ^I:V� #���� =>.–  5K1�� ��"�N–  L�T – 
�� −�SS	* 

�− ���>.��i � =�¡ =>2���� ����v–  ]����� – � �R�&– �TT�*� 

�−  x1>� @3]�:�� �R�¬ �3�87���− � ��>.�ZK�� =G�:� L �g��E =>2���− ��5+2 : ��+)�3] q+7��
 =>2���� ��i���−�TT
* 

�−  ��>a� ��"�N–  L�� – ��−�SS�* 

�−  5K1�� ��"�N–  L��−�−�TT�* 

�−  4�¦ %!"�–  �$+d 42 �>����� ³�]�� �2 (�>&�?) B�i– 5K+1�� ��+"�N–  L��−�−
�TT�* 

	−  B>!� 4O��� �I�–  =)�>1��� =G�:6�� �2– ���52 :� L�:6�� q7�V� ����– �TT�*� 


−  ��3 |�1¦–  ¤�8�V� yI18G ���'8& `>�D� ��>.�ZG–  5K1�� ��"�N– L	−�−�TT�* 

S−  �$d �Jk−  =>2���� =>.�ZK�� ���!:�� L X�I,��� ��Kd±� =;N�V� =G�:6��− ���52 : =��V�
 =G�:6�� =>2����−  ]������−�SS	*� 

�T−  @3��R\� �2�N �Jk– �+� �E���� 3��8" p �� �3\� −  �>+� #�+:8�����+!"?G � =>.�+ZG− 
 ��>a� ��"�N−  L�� −	−�SS
* 

  



−SS −  

  خصائص التأثري اخلفي للعمليات اإلعالمية

  إمنوذجاً" توم وجريي"

  فاروق ناجي حممود. د

  مركز البصرية للبحوث والتطوير اإلعالمي

  املقدمة

 vمن ا�تخصص# من إعالمي# وتربوي#، و�ذلك من غ vيظن كث
ا|أثv السلO z األطفال � سلسلة أفالم أن  �تخصص# من آباء وأمهات؛ا

، ظعند اكتساب األطفال للتعامل الف يتوقف)) توم و جvي((الرسوم ا�تحر�ة 
 لطريقة ا|عامل ب# الشخصيت# الرئيست# � هذه السلسلة، وباألخص 

ً
انعfسا

ذ¡ئها � ا�كر اoي يقلب  اoكية ال^ تستغل Ø) جvي(ما تقوم به شخصية 
 ) توم(الفخاخ ال^ تنصبها �ا شخصية 

ً
خر هو آ عليها، ويضيف بعضهم أمرا

إحداث الل � شخصية الطفل ع² ا|بكv � تسلمه بعض اإلشارات اÉنسية 
ال^ Çويها بعض ا�شاهد � بعض حلقات هذه السلسلة، وال ينتبه الكثv منهم 

األطفال O متابعة هذه اNلقات وتعلقهم باÉلوس سا�ت  ما تو�ه من إدمانإ� 
إ� من مقالب ماكرة تؤدي ) جvي(طويلة أمام ا|لفزيون �شاهدة ما يقوم به 

Îعل من جvي أن  مواقف تبعث السخرية منه، غv مأسوف عليه، ألنه يريد
 
ً
واحدة Îعلهم ال يملون من إ�دة مشاهدة اNلقة ال وجبة طعام شهية، إدمانا

ع�ات، وربما مئات ا�رات، ح« ºفظ األطفال حر�ت أفعا�ا وسكناتها، 
وحواراتها عن ظهر قلب، فقد تابع ا&احث ¢موعة من األطفال وتأكد W حفظهم 

  .ألدق ا|فاصيل، إذ ¡نوا يذكرون ما سيحدث من أفعال وأقوال قبل حدوثها

وع من اإلدمان W تأثvات مثل هذا ا أن  ن من بديهيات العلوم ال�بوية،إ
Çديد إ� ن اÉلوس سا�ت طويلة سيؤدي إبية كثvة من ا احية ا&دنية، فسل
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Çديد اكتساب ا�هارات ا�طلوبة، إضافة إ� حر�ة الطفل ال^ ºتاجها بدنه، 
وال^ تمنحها األلعاب ذات اNر�ة، ومن ا احية ا فسية يمكن �ثل هذا 

خلق الشخصية االنفرادية، الال اجتماعية، العتياده O إ� يؤدي أن  اإلدمان
االنفراد بنفسه سا�ت طويلة، واالنعfسات السلبية oلك واسعة و�ثvة، بعيدة 

  .العالقة عن موضوعة ا&حث

نما يكمن إقدم استعراضه من تأثvات سلبية، ما تأن  ويالحظ القارئ الكريم
سلسلة أفالم الرسوم  اJستقبللطفل اoي ت��ه � نفس ا) األثر الظاهر(� 

بواسطة أدوات االتصال  اJرسلال^ صممها  الرسالة، ))توم و جvي((ا�تحر�ة 
 ،Dهارو� السويل(أي عملية اتصا!ة حسب نموذج ن إ ، إذالقناةالسمعمر (

)Harold Lasswell (اث األكاديمية وهو األ�-2(نموذج ا�عتمد � ا�راسات واأل

  :لعناù امسة ا|ا!ة�ا ا) 26

Ï-  ا�رسل(ا�تصل (Who? من يقول ،  

 ، ماذا يقول؟ ?Says What) الرسالة(ا�ضمون  -=

æ -  القناة(الوسيلة (in which channel? بأية وسيلة؟ ، 

 ، �ن؟?To Whom) ا�ستقبل(ا�تل½  -<

í-  ا�طلوب vاألثر ا��وك(ا|أث( ،With What effect?  ؟vبأي تأث ،)9-

84.4 ( 

¡ن ما تقدم هو ا|أثv السلz من اÉزء الظاهر من العن] اامس  نإف
توم ) (ة أفالم الرسوم ا�تحر�ةسلسل(� العملية االتصا!ة ) األثر ا��وك(
 أن  ذلك يعÜ فهل) جvيو

ً
  هناك جزءا

ً
اÉواب O هذا ن إ من هذا العن]؟ خفيا

  .ا&حث موضوعإ� السؤال هو ا�دخل 
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 :مشكلة البحث

ن أية عملية اتصا!ة، وباألخص تلك العملية ال^ تستخدم الرسائل إ
Çتوي O إشارات خفية Çيلها ¢موعة من cهور ا�تلق# أن  السمعمرئية، البد

العمر، اÉنس، اللون، ا قد، (أكë من خصائص ا�تل½ أو  تش�ك �اصية
اف لم يتم ا|طرق إ!ها أهد(رسائل مست�ة أو  رسالةإ� � أذهانها ....) ا�وقف

يرد،  ، سواء أراد ا�رسل ذلك أم لم)ع² تلك العملية، ال من قريب وال من بعيد
  )8: -(  .مقصودة ¡نت أم غv مقصودة

 عن عر� حاز ن إ فمثالً 
ً
¢رد سماع ¢موعة من ذوي الطموحات العلمية خ²ا

فكO v ا�جرة، O جائزة علمية � إحدى دول الغرب، ºث هذه ا�جموعة للت
يكون � ا² ما أن  دعوة للهجرة دونإ� ويتحول هذا ا² � أذهانهم 

� ا² إشارات خفية تسلمها هذا ا وع من ا�ستقبل أن  يدعوهم إ!ها، أي
قد ) الرسالة اإلعالمية(عملية االتصال  ةبلغ) هدف(تأثv إ� وحو�ا ) ا�تل½(

وبتطبيق قانون ال�اكم، ، ربما لم يقصدأو  !هقصد الوصول إ) ا�رسل(يكون 
أو  ع² عمليات إعالمية أخرى) ا|أثv –ا�دف (� حالة قصد ا�رسل بتكرار

  .)110-3(بتكرار العملية اإلعالمية ذاتها، 

هذا ا|أثv � ذهن ا�ستقبل، فإذا ما تم إجراء لقاء مع ) تثبيت(يتم تعزيز 
ا�عم اoي تلقاه من ا�ؤسسة ال^ يعمل فيها، إ�  العر� الفائز باÉائزة !تطرق

  .بطاقة دعوة � يديهإ� تتحول فكرة ا�عوة ال^ نشأت � ذهن ا�تل½ ا�ذكور، 

ويالحظ قوة تأثv الرسائل ا�ست�ة � ا² الصغv العابر والقدرة O تعزيزه 
خيل مدى قوة ا|أثv با|كرار إلحداث ال�اكم، كما جاء � ا�ثال ا�ذكور فلنت

والقدرة O ا|عزيز ع² العمليات االتصا!ة ال^ تستخدم وسائل ا|أثv األقوى 
  .¡�راما
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 ) توم وجvي(ن � سلسلة أفالم الرسوم ا�تحر�ة إبناًء O ما تقدم ف
ً
تأثvا

 سيحاول ا&حث بعد ا|حليل
ً
أن  ن مش�ة ا&حث يمكنإºدده، oا فأن  خفيا

  :بالسؤال اآل¯ ايع² عنه

` ) توم وجZي(ما هو ا&أثZ اO XY سلسلة أفالم الرسوم اJتحرVة 
  .األطفال؟

  :أمهية البحث واحلاجة إليه

ن Çليل العمليات اإلعالمية للوقوف O ا|أثv ا± الfمن، فيها وÇديد إ
  :من ا|أثÎ ،vعلنا قادرين Oأنواع وأسا!ب ووسائل هذا ا وع 

Ï- ،مقصودة vا�رغوب فيها، مقصودة ¡نت، أم غ vات غvديد ا|أثÇ
  .|جنبها

القدرة O تصميم عمليات إعالمية ذات تأثv خ± مقصود لالستفادة من -=
قوة ونفاذ هذا ا وع من ا|أثv ع² عملياتنا اإلعالمية، وÈ ذلك تكمن أهمية 

  .ا&حث

 من القنوات الفضائية  هناكأن  ن ا&احث ع² ا�تابعة وجدوأل
ً
عددا

ا�خصصة لألطفال وا اطقة باللغة العربية تعرض ما ال يقل عن ثالث سا�ت 
، ¢موعة من حلقات هذه السلسلة، كما 

ً
يتم عرض ¢موعة منها ع²  أنهيوميا

عدد من القنوات، غv ا�خصصة لألطفال، لكنها Ýصص ف�ة �م، من ف�ات 
ن هذه طة ا�نت�ة � حوانيت بيعها، وألللïرية ا�ضغوبثها، فضًال عن األقراص ا

القدرة O جر ا�ستقبل إ� السلسلة Çوي من وسائل الشد والتشويق ما أوصلها 
 إجراء هذا ا&حثإ� ن اNاجة إا، كما تقدم ذكره، فدوامة اإلدمان عليهإ� 

  .يلz دعوتهاأن األكادي� øورية، Îب O ا&احث 
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  :هدف البحث

توم (Çديد ا|أثv ا± الرئيس لسلسلة الرسوم ا�تحر�ة إ� يهدف ا&حث 
وأثره O تكوين شخصية الطفل، ع² ا|أثO v تفكvه وما ينتج عن ) وجvي

  .ذلك من تشكيل لسلو�ه

 :خصائص هذا التأثري

  :التأثري اخلفي

و؛ إبقاء األثر ه) ثرأ(لسان العرب البن منظور � باب  كما جاء � :ا&أثZ لغة
 أ� ال¶ء، و

ً
، oا فا|أثv هو ا�دف اoي يريد Çقيقه ثر � ال¶ء ترك فيه أثرا

عملية [ن غ ا�رسل � ا�ستقبل ع² الرسالة ال^ تتضمنها عملية اتصاW، إذ
االتصال متعمدة وموجهة Æو Çقيق هدف، وهو اNصول O تأثv قابل للمالحظة 

  )2:244]. (سلوك مرتبط بش� ما، بذلك ا�دف� إوالقياس لكونه يف¾ 

أخفيت «: من لسان العرب البن منظور جاء) خفا(ف± باب  :أما اXY لغة
، وضده الظاهر، oا » خفاياخاف، وÎمع O :س�ته و�تمته، و4ء خ± :ال¶ء

�  ا|أثv اoي Çققه العملية االتصا!ة: ن ا|عريف اإلجرا, للتأثv ا± هوإف
  .سلوك مرتبط بهدف خ±، غv ظاهر O مضمون رسا|هاإ� ا�ستقبل وا�ف¾ 

  :الرسائل املستترة

 عن الرسالة اإلعالمية
ً
نها أ(Ä  من أهم األسباب ال^ Ðعل ا�ستقبل معرضا

ال تشبع أو  ال Çقق مصاNه،أو  نها التلz اهتماماته،أأو  تتعارض مع ما يعتقده،
   .)- :8(حاجاته 

تصميم رسائل O مستوي#؛ ا�علن إ� oا يلجأ ا�تصل � عملياته االتصا!ة 
أو  ، ل< يضمن من خالل ا�ستوى ا�علن ا�لz الهتمام ا�ستقبل)اJموه(و ا�ست� 
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ا�شبع للحاجات، شد وتشويق ا�ستقبل لتسلم الرسالة ¡ملة، أو  ا�حقق للمصالح
إيصال األفfر وا�علومات وا�شاعر ) ا�ست�(ويضمن من خالل ا�ستوى ا�ا¸ 

ذهن ا�ستقبل إ� |مريرها «ال^ يريد إيصا�ا بتمويهها ب# طيات ا�ستوى األول 
نها أفfر أالوعيه، ثم يتبناها � وعيه O دون دراية منه إذ يت�بها عن طريق 

  .) - :8. (»نابعة من تفكvه وأساسها ثقافته 

إ� ذا ا وع من الرسائل O الوصول بسهولة ويÍ وواضح ما Ä قدرة ه
O بلوغ ا|أثv ا�طلوب وقدراته واضحة ºðة ا�ستقبل ال^ يراد االتصال بها، 

الرسائل ا�ست�ة Ä األداة أن  من العملية االتصا!ة � تلك ال�ºة، وقد اتضح
العالقة ب# ا|أثv أن  ا|أثv ا±، وهذا يعÜإ� ال^ يستخدمها ا�تصل للوصول 

  .ا± والرسائل ا�ست�ة Ä عالقة ا تيجة بالسبب ا�ؤدي إ!ها

  :األساليب غري مباشرة

األفfر وا�علومات (تمويه األهداف  :أي، ويعتمد � بناء ا�ستوى ا�ا¸
  :غv مباðة أربعة OÄ أسا!ب ) وا�شاعر

النطباع اNسن أوالسيئ بشأن أمر وهو أسلوب يقوم O تو!د ا :االنطباعية
بناء إ� ضد هذا األمر، �ا يؤدي أو  ما، هذا االنطباع Îعل ا�ستقبل يقف مع

  .أفfره وقنا�ته ا�تعلقة بهذا األمر O أساس هذا ا�وقف

استنتاج ما يريد ا�تصل إ� وهو أسلوب يقوم O دفع ا�ستقبل  :االستنتاجية
 .تاستنتاجه من أفfر وقنا�

وهو أسلوب يقوم Ç Oريض ا�ستقبل O تبÜ األفfر  :ا&حريضية
 .والقنا�ت ال^ يريدها ا�تصل

وهو أسلوب يقوم O إ&اس األفfر والقنا�ت ال^ يريد ا�تصل  :القناعية
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 ،öية، وا�نطق العقþقائق العلمية وا|ارNغرسها � ذهن ا�ستقبل، أقنعة ا
 ) 110 :4. (تج عن الفطرة السليمةواoوق السليم ا ا

  :أنواع الرسائل املستترة

األول من حيث قصدية : ثالثة أصناف رئيسةإ� تصنف الرسائل ا�ست�ة 
ا�ستقبل، وا�الث إ� ا�تصل �ا، وا�ا¸ من حيث األداة ال^ يستخدمها إليصا�ا 

vمن حيث عدد العمليات االتصا!ة &لوغ ا|أث.  

  :ستjة من حيث قصدية اJرسل إgالرسائل اJتقسم  :األول

وÄ الرسائل ال^ موهت أهدافها ب# طيات عملية  :الرسائل اJستjة اJقصودة
اتصا!ة بتخطيط مسبق، بقصد االستفادة من اصائص والقدرات ال^ تتمتع بها 

  .الرسائل ا�ست�ة � نوعية وطريقة Çقيق تلك األهداف

Zة غjستJقصودةالرسائل اJالرسائل ال^ تتش� � العملية االتصا!ة  : ا Äو
  :ات هذه العملية، وO Ä نوع#يكون ا�تصل قد خطط �سها ب# طيّ أن  دون

أي ال^ تأ¯ أهدافها متوافقة مع السياسات العامة للمؤسسة  :اJتوافقة
|كوين ا ف3 اإلعالمية ا�نتجة �ذه العملية االتصا!ة، إما عن طريق انعfس ا

 .إنها توافقت بمحض ا�صادفةأو  والفكري �نفذيها ا�توافق مع تلك السياسات،

أي ال^ تأ¯ أهدافها متعارضة مع السياسات العامة للمؤسسة  :اJتعارضة
ºيط بإمfنيات  ن إدراك منفذيها النتجة �ذه العملية االتصا!ة، ألاإلعالمية ا�

، و
ً
 )- :8. (هذه اإلمfنيات ىمقت] O الظاهر من مدوعيهم  نأأدواته علما
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ً
ـ وتقسم الرسائل اJستjة من حيث األداة اJستخدمة O دس األهداف :ثانيا

  :H طيات العملية االتصاQة إgب

أي ال^ تستخدم األسا!ب غv ا�باðة � تصميم العملية االتصا!ة  :الفنية
 وصورة(راج مستثمرة عناù السيناريو وعناù اإلخ

ً
ألهداف ال^ �س ا) صوتا

  .ا�ستقبل كرسائل مست�ةإ� ä تصل  ،يريد ا�تصل تمويهها

لية أي ال^ تستخدم اÉانب ا|قÜ من الصوت والصورة |حميل العم :ا&قنية
ºمل رسالة مست�ة ب# ) فريم واحد(إدخال  االتصا!ة، رسائل مست�ة مثل

يستغرق عرضها O ع# ا�لت½ ثانية واحدة،  ال^) فريم(امسة والع�ين 
 )10:7/11(يدرك ذلك أن  ال وÌ ا�لت½ دونإ� فتتÍب رسا|ه 

 
ً
وتقسم الرسائل اJستjة من حيث عدد العمليات االتصاQة qلوغ  :ثا4ا

gإ XYا Zا&أث :  

غ ال^ يتم بلو ،أكëأو سواء ¡نت واحدة  وÄ الرسالة ا�ست�ة :القصZة
تأثvها ا± � ا�ستقبل ع² عملية اتصا!ة واحدة، ويتوقف ذلك O سبل 
 vة الرسالة ا�ست�ة مع العملية االتصا!ة، أي طريقة استخدام األسا!ب غÉمعا

وسيلة االتصال  ا�باðة، وحجم ا�دف ودرجة تعزيزه � ذهن ا�ستقبل، ونوع
 ùاأوأدواتها وعنا�fش.  

الرسالة ا�ست�ة ال^ يتم بلوغ تأثvها ا± � ا�ستقبل ع² وÄ  :الطويلة
 
ً
|أثvها، وأكë قوة  أكë من عملية اتصا!ة، وتتمï عن األو� بأنها أكë تمويها

 
ً
 � ذهن ونفس ا�ستقبل، وأكë تعزيزا

ً
 (ونفاذا

ً
 ) - :8. (W فيهما) تثبيتا

  :أدوات الرسائل املستترة

ا�ستخدمة ذاتها، و ألهدافت�ة أدوات الرسائل ا�علنة اا�س تستخدم الرسائُل 
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  :ع² مرحلتيها

r-السيناريو :مرحلة اإلعداد ùعنا Ä وأدواتها.  

t-اإلخراج :مرحلة ا&نفيذ ùعنا Ä وأدواتها. 

O  مستوي#تب¼ عناأن O السيناريو ù: مستوى األهداف ا�علنة، 
!تم استخدام عناù اإلخراج |حقيق  ؛)ا�ست�ة(ومستوى األهداف ا�موهة 

لالسÓادة ينظر ا�صدر . * أهداف ا�ستوي# با|ضامن مع بقية عناù السيناريو
  .، الفصل ا�الث)4(رقم 

 ðٌط 
ً
 ناجزا

ً
 ات#ل� مرحلة من ه و|حقيق ا|أثv ا�طلوب � ا�ستقبل Çقيقا

للعملية ) vي العامعبالش� ا|(تصميم  :رحلت#، ف�ط ا�رحلة األو� هوا�
 ).الطريقة(تباع اطوات العلمية الستثمار عناù ااالتصا!ة، ب

تؤدي عناù أن  O) الرؤية اإلخراجية(بناء  :رحلة ا�انية هووðط ا�
  )5:321.(اإلخراج وظائفها ا�الث بش� متضافر

Çمل  تتحدد بهما العملية االتصا!ة ال^أن  ن هذين ال�ط# Îبإعليه فو 
 رسائل مست�ة بتضافر أدوات Ø من مستوييها ا�علن وا�ست� ا�تضافرة أصالً 

  .O صعيد ا�ستوى الواحد

  ):توم و جريي(الرسوم املتحركة  سلسلة أفالم

� أواخر ا�الثينيات من القرن ا�ن]م ا|¹ ا�خرج األمريكي اللبنا¸ 
 ،

ً
بو!م حنا، حيث عمل االثنان � األصل جوزيف بار برا و�نت بدايته رساما

  -كو�ن-�ðة م�و
ً
كثvة �ذه ال��ة، ح« خرجا منها  ماير، !قدما أعماال

  )3/12 :11(، )بار برا –حنا (!ؤسسا �ðة خاصة بهما سمياها �ðة 
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القطة ذات (فيلم ) ماير –كو�ن  –م�و (واستمر تقديمهما �ا بدآه � �ðة 
ت ومغvين أسمائهما ح« استقرا O هذه ا�يئة مطورين الشخصيا) اNذاء

 ، وتشv ا�صادر)توم وجvي(واأللوان واألسماء ا�عروفة للقا� وا�ا¸ Çت اسم 
ولونيهما وش�يهما O هذه ا�يئة، ¡نت ) توم وجvي(االستقرار األخv السم أن 

  .)12:3/12(منتصف امسينيات 

وزيف باربرا قد أنتجا مع أفالم �تلفة، ¡ن و!م حنا وجم ÏèñÛم وح« �
)ÏñÏ ( حلقة من أفالم)يvصبح أشهر سلسلة أفالم رسوم متحر�ة، ) توم وج|
)13:3/12 (  

. وسfرأن# جوائز كثvة منها سبع جوائز وقد نالت أفالمهما O مر الس
)12:3/12(  

  :الشخصيات والصراع

توم، كما هو  جvي والقطة O شخصيت# رئيست# هما الفأر تعتمد السلسل
ويب¼ ال]اع ا�را� ل� حلقة من  ،واضح من االسم اoي أطلق O السلسلة

وجبة oيذة  §اولة توم اإلمساك 
vي وجعله حلقاتها O ال]اع ا�تو� من
fئد أقوى Ðعل األمر ينقلب عليه،  بمالHَ ، تُ مfئده لإليقاع بهأن  |ناو�ا اال

ن اNلقات، من ، ويتطور ال]اع � كثv مق لم يكن � حسبانهويدخله � مأز
§اولة االنتقام منه بسبب ا�آزق ال^ إ� للتنعم بوجبة oيذة،  §اولة اإلمساك به

  .بها وقعهي

  :احلبكة

ن ا&ناء إالسلسلة، Ä حبfت حfيات، oا فغلب حبfت حلقات أإن 
قصص، إ� حfيات ال إ� ستند ا�را� ألغلب سيناريوهات حلقات السلسلة م
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ن سيناريوهات هذه اNلقات، ضعيف أل تماسك اNبكة �أن  إذ من الواضح
اNدث الرئيس، يتتابع بأفعال درامية بتواٍل مفتوح، �ا جعل خيوط اNبكة سائبة، 

تتشابك مع بعضها ع² أو  ترجع |تصلأن  بل منقطعة � كثv من اNلقات، دون
  .امدةأفعال درامية متع

نها تتألف من ¢موعة أفعال درامية أفلو رشحنا أية حلقة كمثال، سنجد 
يكون الفعل ا�را� الواحد فيها، عبارة عن §اولة توم  صب فخ . متتا!ة

 دهاء توم Îعل من أن  vÉي، اال
ً
قع به توم بأسلوب يستثمر هذه يهذا الفخ مأزقا

ال^ Çدث، وع² رد الفعل اäo  األفعال Éعلها كوميدية من خالل ا�فارقات
  .غv ا�توقع، وا�آزق ال^ يسببها مثل هذا ا وع من رد الفعل

ذات حدث درا� ) حلقة ا&يانو(هناك حلقات مثل أن إ� وÎدر اإلشارة 
األفعال ا�رامية ا�كونة (أجزاءه أن  متماسك اNبكة يأ¯ تماسكه من خالل

�وسيقية ال^ أدخلت كعن] من عناù ة اوعقطللحدث جاءت مربوطة با�
، وال ºتاج ا�تتبع 

ً
 وتنفيذا

ً
ا&ناء ا�را� بطريقة ذات مستوى إبداÌ �ل، تأ!فا

برهنة إلثبات علو ا�ستوى اإلبداÌ، فمجرد إدخال ا�وسي¹ الستخدامها كعن] 
 معروف عن] من عناù اإلخراج، يدل هو من عناù ا&ناء ا�را�، وÄ كما

 
ً
 فهو واضح من خالل ا|ناغم الصوري والصو� ودقة أ، O علوه تأ!فا

ً
ما تنفيذا

العمل الفÜ منتج بواسطة الرسوم أن  توقيتاته، إذا ما أخذنا بنظر االعتبار،
 ا�تحر�ة � ف�ة زمنية لم تكن فيها اNواسيب مستخدمة � عمليات مونتاجها

  .مؤثراتها ا&]ية والصوتيةأو 

اسكة ن حنا وباربرا ¡نا غv قادرين O إبداع اNبكة ا�تمأن الظن بإعليه ف
ن ما ي²ر اÝاذ هذا ا وع من اNبfت، حبكة أيدفعه عن اoهن، االعتقاد ب

þاطبوا عن طريق أن  عمال مقدمة لألطفال، واألطفال Îباألأن  اfNية، هو
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ى من تأثv اNبfت مثل هذه اNبfت ذات تأثv �ط± أقون إ العاطفة، إذ
، وÈ ذلك ¢اراة �عظم ا�وروث الشعz ا�را� )حبكة القصص(ا�تماسكة 

  .ا�خصص لألطفال �ى Ø الشعوب

u vراLناء اqليل اx أن  :وخالصة Üال]اع � حلقات هذه السلسلة مب
�بكة حfية ال قصة الستثمار قوة ا|أثv العاط± من خالل أفعال درامية 

ميدية متوا!ة ذات خيوط سائبة، ألنها عبارة عن تتابع Nيلة تدبرها إحدى كو
رد فعل للخروج من ا�أزق أو  شخصي^ ال]اع إليقاع الشخصية األخرى بمأزق

إدخا�ا بمأزق أو  �يلة تدبرها شخصية ال]اع األخرى، لقلب ا�أزق عليها،
  .جديد

  :)توم وجريي(التأثري اخلفي يف سلسلة 

استعراض األفعال ا�رامية ال^ Çتويها حبfت حلقات سلسلة أفالم بمجرد 
فإننا سنجدها؛ سلسلة أفعال Çطيم وتدمv ) توم و جvي(الرسوم ا�تحر�ة 

إسقاط ثريا، xطيم }موعة من الصحون، خلط موجودات اJطبخ مع (وÖتالف 
ة؛ إتالف بعضها، تدمZ جهاز كهربا�، xطيم بيانو، إتالف سجادة، قلع شجر

حديقة، إحداث ثقب O سقف اLار، خلع اqاب الرئيسة لتار، انهيار اLار 
  ....)�ه

 
ً
 وÖتالفا

ً
 وتدمvا

ً
، تتتابع � نفس ا�تل½ دفقات ومع تتابع هذه األفعال Çطيما

 فكرة رد الفعل، وغرابتهما، �أو  من اإلدهاش، o¡ء فكرة الفخ،
ً
 ا ºدث إعجابا

ن هذه ا�فقات من اإلدهاش تتخلل نفس ا�تل½ وهو � حالة بهذه األفعال، وأل
من االس�خاء اoهÜ اoي يبثه اÉو الكوميدي فيه، وحبكة اfNية الضعيفة، oا 

 ºجب إ� فإنها تتطور من اإلعجاب 
ً
انطباع باستحسان هذه األفعال، استحسانا

Ðار ا اøاأل � vة عن ا|حطيم واإلتا�تل½ عن ا|فكvأن  :أي ،الف وا|دم
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ا�تل½ يكون قد تسلم رسالة مست�ة بأسلوب االنطباعية من خالل تو!د 
)ية ما، وبتعزيز إ� االنطباع اNسن باألفعال ا�سببة لل�ر، إذا أراد الوصول 

هذه الرسالة ا�ست�ة با|كرار ا�ستمر ع² اNلقة الواحدة، ومن ثم ع² حلقات 
أفfر تستقر � ذهن ا�تل½ دون وÌ منه، إ� االنطباع  السلسلة، يتحول هذا

ن إ |ظهر O سلو�ه عدم االك�اث �ا تسببه األفعال ال^ يقوم بها من أøار،
O صولNتجمع تلك أ 4ء ما، وبا|قادم ت�اكم الالأراد ا| Wبا!ة � أفعا

ة من سمات سم األفfر، يدعمها ما ºققه من منافع ذاتية، |تش� O ش�
 
ً
هذه ا²ة أن  نها نتيجة من نتائج خ²ته اoاتية، وال يعلمأتفكvه وسلو�ه، ظانا

) توم وجvي(إنما ¡نت توجهها دفة ا|أثv ا±، لسفينة عمليات إعالمية اسمها 
، فقادته Æو اعتناق مبدأ 

ً
 ) الغاية ت²ر الوسيلة(¡ن ير�بها حينما ¡ن صغvا

ً
فكرا

 
ً
  :ويستدل �ا تقدم .وسلو�

 
ً
ن Öت�ة ا�وجودة � هذه السلسلة، وال يمكن إثبات قصدية الرسائل ا�س :أوال

¡نت غv مقصودة، فإنها من نوع ا�توافقة ا�تأتية عن طريق انعfس ا|كوين 
 vين يعتنقون الفلسفة ال²اغماتية ا�توافقة مع ا|أثoا ف3 والفكري �نفذيها ا

) الفنية(هذه الرسائل ا�ست�ة طويلة، ومن ا وع أن  واضح، كماا±، كما هو 
كسبها خاص^ أوهذا ما  ،ت�ة Hها وÈ مرحلتيهاال^ تستخدم أدوات الرسائل ا�س
  .القوة واطورة بهذا ا�ستوى العا7

 
ً
تقوم به الرسائل ا�ست�ة ال^ تتضمنها العمليات أن  �ا يمكنأن  :ثانيا

لظاهر ثv خ± O تفكv وسلوك ا�تل½ يتمï عن ا|أثv ااإلعالمية من تأ
العقول إ� قادر O ا فاذ  أنهفأما قوته فإنها تأ¯ من  ،بالقوة واطورة) ا�علن(

 يؤدي أن  دون
ً
مبادئ إ� اكتساب سلوك يستند إ� تý تلك العقول ذلك، نفاذا

عليها ا�تل½، وأما  َل بِ جُ  ةٌ يقَ لِ Ðمعت من أفfر جعلت هذا السلوك يبدو و�أنه سَ 
، لقدرة هذا ا وع من العمليات -إضافة إ� سبب قوته نفسه-خطورته فإنها تأ¯، 
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وتلبية  ،وÇقيق مصالح ،شباع حاجاتإلألنها تستخدم  ،اإلعالمية O قبو�ا
بينما تبلغ أهدافها � مستواها ا�موه، هذه  ،اهتمامات ا�تل½ � مستواها ا�علن

  وع من العمليات اإلعالمية قادردرة Ðعل هذا االق
ً
Ç Oقيق مبدأ ا|كرار  ا

ا�ثبت  ،ا|أثv ا± � ذهن ا�تل½) تثبيت(تعزيز إ� ال�اكم ا�ؤدي إ� ا�ؤدي 
 
ً
من خالل خاصيته األو� وÄ، قوته � ا فاذ دون وÌ من ا�تل½، ومن  أساسا

إذ بعد ) توم وجvي(فالم الرسوم ا�تحر�ة هذه العمليات اإلعالمية؛ سلسلة أ
ن أل ،ع�ات السن# من إنتاجها تواصل زرع تأثvها ا± � أذهان األجيال

لغة العربية لالقنوات الفضائية ا�خصصة لألطفال منها وغv ا�خصصة ا اطقة با
تعرض حلقاتها بش� يكاد يكون متواصًال O مدى سا�ت ا!وم، إذا ما تم 

السا�ت ال^ تعرضها Ø قناة مع بعضها، وما القنوات الفضائية ا اطقة cع 
Üاألرض ببعيدة عن هذا ا�عدل � العرض �ا يع O بلغات الشعوب ال^ تعيش 

سfن األرض Hهم وبتتابع األجيال، معرض# |ل½ الرسائل ا�ست�ة ا�وجودة أن 
 آvها ا± ا�ستدل عليه زرع تأث� هذه السلسلة بش� متكرر ومستمر، ل

ً
، � نفا

 Ìذه الشعوب، دون و� ýمÉهذه األجيال، لتساهم � رسم خارطة العقل ا Ø
  . منها
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  النتائج

gحث إqخلص ا:  

كساب إهو ) توم و جvي(لرسوم ا�تحر�ة إن ا|أثv ا± الرئيس لسلسلة ا
 ) لوسيلةالغاية ت²ر ا(ا�تل½ الوسائل ال^ Ðعله يعتنق مبدأ 

ً
 وسلو�

ً
  .فكرا

u Zإن خصائص هذا ا&أث: 

Ï-  vقوة ا|أث.  

=-  
ً
 ومfنا

ً
  .خطورته بقدرته O االنتشار زمانا

ويق�ح ا&حث |جنب خطورة ا|أثv ا± �ثل تلك العمليات اإلعالمية، إذ 
 من ا&يئة ال

ً
ال للعيش � هذه ا&يئة، إنتاج إ�بوية، وال ¢ال أصبحت جزءا

ما � فكرنا ال�بوي من إ� عالمية بديلة Çمل تأثvات خفية تستند عمليات إ
O االنتشار، كما يو�  نفسه ا�ستوىبتكون أن  قيم O من القوة والقدرة

تقف O ا|أثv ا± للعمليات أن  بإقامة ا�راسات ا�ستمرة، ال^ Çاول
ÎÖاد اNلول ال^ Çد اإلعالمية، وباألخص الشائع وا�نت� منها، لتشخيصه، و

ýمÉرسم خارطة عقلنا ا O ،من قدرة خصائصه.  
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  "دور اإلعالم التربوي يف تدعيم االنتماء للوطن" 

  رافد عطية عبد اجلبار

  ديوان الوقف السين -رشاد اإلسالمي مسؤول إعالم دائرة اإل

   
E  

 ال يكاد هناك خأن  ال Ø O -þ مسلم يعيش � زماننا هذا
ً
لًال كبvا

 Ø � -þةأÑ،  هلكة إ� تر�ت ذا ماإزمة تربوية قد تؤدي أننا نعيش � أوهو
 هذه األأخطار فاoي يعلم  ،امة اإلسالم

ً
 الºرك ساكنا

ً
زمة ويب¹ صامتا

باء اآلأن  يرىأن  ماأو ،Îد اNلول ا�ناسبة فتلك مصيبة ك²ىأن  واليستطيع
�اجة أÑة هم اoين يقومون بدور ا�ر� � األ مهاتواأل 

ً
ال�بية فتلك إ� يضا

  .مصيبة أعظم

ومربونا  ،مهاتأإ� مهاتنا فيه �اجة أو ،باءآإ� اؤنا فيه �اجة Æن � عٍ] آب
  .د�ةإ� ود�تنا �اجة  ،مرب#إ� فيه �اجة 

 � هذا الظرف باoات
ً
ساباتنا ونصحح نعيد حأن  oا من ا�ناسب وخصوصا

أ؟ و�يف نبدأ؟ و�اذا ين نبدأفمن  ةرها الصحيحيدامور بمقمفاهيمنا ونقدر األ
ورقة � اذنه تعإ!ها � �ثنا هذا !كون بإها كثv سنتطرق سئلة وغvأنبدأ؟ تلك 

 رض واقعنا ä نوأáسده � أن  عمل لإلعالم ال�بوي اoي Îب
ً
اجه ولو جزءا

 من �ططات 
ً
فنكون بذلك  ،¢تمعاتناأو  عدائنا � تشويه صورة إسالمناأبسيطا

: O �تقنا بقوW تعا�) جل جالW(لقاها رب العزة أدينا األمانة اإل�ية ال^ أقد 
{�°�±�²�³�́� � �µ�¶��̧¹�º�»�¼�½��¾¿�À�Á� �� ��� ��

Â�Ã�Ä�z _X�qi\� :	�*c  
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- O ًهلأفيا عجباÉمة اقرأ كيف خدرها ا.  

 أل-
ً
  .تكون خارج الع]أن  مة سورة الع] كيف قبلتويا عجبا

 أل-
ً
  .ناخ بها الضعفأمة سورة اNديد كيف ويا عجبا

 من ويا عجب-
ً
تتخلف أن  )صÙ اهللا عليه وسلم(مة قائدها وقدوتها §مد أا

 vبغ Aآدابه ،خالق صاحب الق العظيمأوت� vقال فيه  ، وقدوتنشأ وتتأدب بغ
  .]<: القلم[ )وانك لعÙ خلق عظيم(سبحانه 

  :"مفهوم اإلعالم التربوي"

 وطÜ البد  اهميته � تدعيم االنتماء الال< نتحدث عن اإلعالم ال�بوي و
سس ل< نضع األ ؛نوضح مفهوم اإلعالم ال�بوي وبعض ا�تعلقات بهذا ا�فهومأن 

  .تكون واقعيةأن  هداف والعالجات بعد ذلك ال^ يمكنواأل

هداف أجل Çقيق أهو استثمار وسائل االتصال من : فمفهوم اإلعالم الjبوي
  .ولةال�بية � ضوء السياست# ا|عليمية واإلعالمية لت

م�وع كبW v فوائد بتكون  شبه ماأ�ا مدلوالت كثvة ) استثمار(مة ف�
ت حاW كحال االستثمارا ،cّة تعود با|ا7 با�نفعة للمجتمع اoي نعيش فيه

فوسائل االتصال � ا�ولة  ،بناء ا�جتمع الواحداالقتصادية ال^ تعود با فع أل
عليها، فا|لفزيون، الراديو، االن�نت،  كثvة ومتعددة و�تلفة حسب ا�طلع#

ومن  ،خراالتصال مع الفرد Ýتلف من وقت آلالصحف، ا�جالت وبا@ وسائل 
تستغل هذه الوسائل دمة افراد أن  البد لتولة بكل مؤسساتها ،خرآإ� ع] 

 � بناء ا�ولةأ�جتمع |حقيق اهداف تربوية �ا ا
ً
  .ثرها الحقا

 بل العرأن  لقد الحظنا
ً
 حقيقيا

ً
 تربويا

ً
اق طوال مدة االحتالل لم يشهد إعالما

  .اÐاهات غv تربوية تؤزم من موقف اإلعالم ال�بوي مستقبالً إ� توجه 
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ومن ثم نشأت تربيات  ،مذهبيةأو  عرقيةأو  طائفيةأو  ما سياسيةإفاÐاهاته 
Æو ي اÐه وسبب ذلك اإلعالم اo ،جيال غv تربويةأبناء إ� دت أغv متfملة 

 ،عدم ا�قة ببعض قنوات اإلعالم ا�ختلفةإ� دى أاالÐاهات ا�نحرفة �ا هذه 
خذ ي�A اÉيل اÉديد بمفاهيم تلك أخرى فأقنوات إ� وÇولت ثقتهم ا�طلقة 

بناء اÉيل أن ثم ازدادت الفرقة والتشتت ب# وم ،القنوات اإلعالمية غv ال�بوية
إ� دى أ�ا  ،وحصل عدم ا|عاون بينهم، م وطموحاتهمفfرهأفتفرقت ، الواحد 

  .مfنيات ا&ت الواحدإضعاف إإ� بداع الفكري اoي سيؤدي ضعاف اإلإ

 » 
ً
خذ يلعب � أالعب الكرة أن  فلو، كما ºصل � لعب كرة القدم تماما

ºقق ا تائج أن  نه اليستطيعإالعر? ف وأساحة اللعب حسب انتمائه الطائ± 
  .»وةا�رج

 سأنضع أن  oا وجب علينا
ً
خذ بنظر أت ،فضلأخرى أومبادئ ومنطلقات  سا

بما ترتضيه ا�ول ح« ت�A ا�جتمع الواحد اليسv أو  ا&ت الواحدأن  االعتبار
 Oوال^ يكون لإلعالم  ،¯ من منطلق ال�بية الصحيحةأسس وطنية تأ

  .ال�بوي ا�ور ا&ارز � Çقيقها

سس هم اإلعالميون اoين ºددون اÐاه الشارع م تلك األول من يستخدأو
Üاه الوطÐباال.  

طار السياست# اإلعالمية إ!ها � إهداف ال^ نسà ثم بعد ذلك نضع األ
، جية � ا|وزيعيثم االس�ات ،ثم نضع اطة ا|نفيذية لإلعالم ال�بوي ،وا|عليمية

أن  د للجهات ا�سؤولة � ا�ولةوالب ،Ø هذا يتحدد � ¡فة قنوات اإلعالم
 هذه ا|تدعم مثل 

ً
 ومعنويا

ً
 ماديا

ً
ر�ز O هذه ا|وجهات دون وت ،وجهات دعما

ول< ، بناء ا&ت الواحدأة Çقيق الوحدة وعدم الفرقة ب# رادت حقيقأذا إغvها 
تكون هناك صفتان مهمتان يتحÙ بهما من يريد أن  هذا الطموح البدإ� نصل 
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  :ك وهماÇقيق ذل

r- مانةاأل.  

t- وضوعيةJا.  

  .نهما ليستا موضوع �ثنا�وض � هات# الصفت# ألأن  وال نريد

تكون هناك جهات إعالمية متفرغة �تابعة هذه اطوات أن  البد... ذنإ
 Ýت] جوانبأن  وتكون �ا صالحيات كثvة تستطيع ،|حقيق مصلحة ا&ت

  .عوائق كثvة � ذلكأو 

  :"م التربويفائدة اإلعال" 

نب# الفائدة ا�رجوة من أن  تب#  ا مفهوم اإلعالم ال�بوي البد  اأن  بعد
  .ذلك ا وع من اإلعالم

  :�أمكن تلخيص تلك الفائدة بما يوي

Ï-^ترسيخ القيم ا بيلة ال 
ً
� ¢تمعات  أنّا نستمدها من اإلسالم وخصوصا

Ìبتلك القيمأن  إسالمية من واجبها ال� Ùخالق ا بيلةواأل تتح.  

 ،وا|واصل وا|عاون معها ،همية هذه ا�ؤسسات ال�بويةأيه ا اس O تنب-=
جيال منذ نعومة نها Çتضن األأل ،ودعمها بالرأي وا صيحة وا²ة واالق�احات

 .أظفارهم

æ -عمار وا|عاون مع براز جهود ا�ولة � ا&ناء واإلا�زيد من العمل ا�ستمر إل
 .�ولة ا�ختلفة |حقيق ا�صلحة العامةجهزة اأ

ðاك ا�جتمع � ا�شاريع ا|عليمية وا|وجهات ال�بوية واoي اقت] O إ-<
 ل ا�دة ا�اضية �ا جعل هناك عبدور العبادة فقط طوا

ً
وقد  ،O تلك ا�ؤسسات ئا
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 تلك ا�ؤسسات غv قادرة Ç Oقيق الفائدة ا�رجوه بسبب أتكون 
ً
حيانا

 .مfنات ال�بويةاإلعامل# فيها �ن ال تتوفر فيهم ال

í- #تدعيم العالقة ب# اإلعالمي# ووسائلهم اإلعالمية ا�ختلفة وب# ال�بوي
 .ومؤسساتهم ال�بوية من خالل ا|عاون ا�ش�ك بينهما

ñ-|ة ا|عليمية واالستفادة واصل مع ا�ثقف# وال�بوي# واألاالستمرار � اÑ
 Ø رأي سديدمن. 

Û-بداع مستقبًال اإلإ� ظهار ا|جارب ال�بوية � ا�جتمع وال^ تؤدي إ
 .وتساهم � معاÉة مواطن الل � ا�ناهج ال�بوية

õ- وترسيخ القيم ال�بوية �ا  ،الطالبإ� مساندة ا�رب# � تقريب ا�علومة
 .يسهم � Çس# سلوك الطلبة وا|الميذ � ا�دارس

  :"اخلاصة باإلعالمي التربوي الصفات"

Æدد أن  تعرفنا O مفهوم اإلعالم ال�بوي وعن فوائده ا�رجوة البد  اأن  بعد
  :صفات العامل# � هذا ا�جال منها ما يأ¯

Ï-لسياسة ا|عليم ا�رنةأ 
ً
و!ة ثم ترت½ وال^ تبدأ بمراحله األ ،ن يكون فاهما

  .له ع² مراحل دراستها|لميذ |حاور عقأو  مع عمر الطالب

جهزة ا|عليم وجوانب العملية ال�بوية ¡�ناهج وا�علم# أن يلم بأ-=
 .والطالب والنشاط ا�در÷

æ -ة ا|عليم وما يطرأ عليها من أvجديد � مس Ø O 
ً
ن يكون مطلعا

 .مستجدات قد تؤثر O العملية ال�بوية

 جهزة ا�ولةأوا|عليم سواء مع قضايا ال�بية ن يكون O عالقة دائمة بأ-<
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 .تساؤالت ا اس وقضاياهمأو 

í-ل� وسيلة إعالمية مفيدة من أ 
ً
 ومستمعا

ً
 ومشاهدا

ً
 ومتابعا

ً
ن يكون قارئا

 .تساهم � دور اإلعالم ال�بويأن  شأنها

 O قضيته ال^ إ� ضافة هذا باإل
ً
صفات وسلو�يات تدل O كونه حريصا

 .تلميذأو  طالب !ها Øإيصل أن  يطمح �

 :"حماور النقاش"

بعد تلك ا قاط ال^ Çدثنا عنها � عرض مفهوم اإلعالم ال�بوي والفائدة 
كë أع حال عندنا � العراق ل< نكون نقارن كواقأن  والصفات ال^ البد  ا

واختالف  ،طياف شعبناأا قاط O اNروف بما ينسجم مع ولوضع  ،واقعية
نتحدث أن  البد  ا، ا�ينية وا�قافية واالجتماعية والعرقية ثقافتهم وتوجهاتهم

و!ة � ¢ال اإلعالم �طو اطوات األأن  عن ا�حاور ال^ يمكن من خال�ا
 إالواقع بما ينسجم مع ما تطرقنا  رضأيطبق O أن  ال�بوي اoي يمكن

ً
  .!ه آنفا

أن  ويمكن ،سئلةأتكون O ش� أن  ا�حاور يمكنأو  ذن اطواتإ
وقد  ،تكون واقعية Çرك اoهن عن حقيقة اإلعالم ال�بوي عندنا � العراق

  ،نناسئلة ألأجعلنا هذه ا�حاور O ش� 
ً
 تربويا

ً
حقيقة � العراق لم áد إعالما

� 
ً
ردنا �ثل أو  oلك ¡ن عالجنا«، بنائهأ ا|صحيح ورفع اNس الوطÜ ب# جادا

  .»الواقعية ا�نفذة � أرض الواقعهو اطوات هذه ا�حاور 

!ه O إتسà |طبيق ما تطمح أن  منظمةأو  cعيةأو  وينب� ل� مؤسسة
، طياف الشعب الواحد أظر االعتبار ا|نوع وا|لون ب# آخذة بن ،رض الواقعأ

  .وربما يرفع من روح ا�واطنة ب# أبنائها

جوبة ا�ناسبة �ذه Ðد األأن  oلك نتم¼ من ¡فة القنوات اإلعالمية ال�بوية
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ية � Çقيق دعم مانة ا�وضوعذا ماتوفرت األإجابة عليها سئلة ال^ يمكن اإلاأل
Üاالنتماء الوط.  

  :ومن أهم تلك احملاور ما يأيت

Ï- العراق؟ وهل هناك خطوات حقيقية  ما هو واقع اإلعالم ال�بوي � مدارس
  ستقام � ا�ستقبل؟أو  قيمتأ

  الطلبة � نشاطات اإلعالم ال�بوي؟ أو  �ة ا|الميذما مدى مشار -=

æ - بث القيم الوطنية ب# ا|الميذ؟ O ما مدى قدرة اإلعالم ال�بوي � العراق 

، يبثها اإلعالم ال�بويالطلبة للقيم الوطنية ال^ أو  ما مدى امتثال ا|الميذ -<
ً؟أن  خذنا بنظر االعتبارأذا إهذا   تربويا

ً
 هناك إعالما

وسائل االتصال نتعرف O أن  وض � تفاصيل هذه ا�حاور البد  ال< �
  .ثv هذه الوسائل O الفردأا�توفرة �ينا وت

 أ فكرة سحرية لكنها مثvة للقلق تعÜ: اتصالف�مة "
ً
نها فÒ سحرية أل ،يضا

فÒ فكرة ا|قاء  ،صل الالتيÜ تدل O ا�خول � عالقة� دال|ها ذات األ
 ،فرادالعوالم والشعوب وا�جتمعات واأل وخلق جسور ب# ،واتصا�م شخاصاأل

 Üنقل األأوتع 
ً
لكن االتصال ،وفتح العقل خبار وا�ساعدة O ن� ا�عرفةيضا

  .)Ï(".خرى ºمل معالم ا�جتمع االتصا7أمن جهة 

 ا&حث عن ا|أل اليعÜ فقط اإلعالم لكنه يعÜ واالتصا"
ً
 خرين� األ ثvأيضا

االتصال ليس أن  وهذا يعÜ كذلك، ا�فاع عن موقف ما وأعجابهم إة ثارإ أو
الكشف  ن ا�طلوب هوإومن ثم ف ،عملية واضحة بل هو عملية � )ية ا|عقيد

                                           

��  �=V����� ���&[� e] *M� ���2 �O� 
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  )Ï(".فضلأه م« نتمكن من ا|حكم فيه بطرق عن خبايا

من الواجبات ال^ ت�تب O اإلعال� ال�بوي استغالل أن  يتضح  ا هنا
  .ئل االتصال ا�تاحة وبلورتها بما þدم العملية ال�بويةوسا

نتعرف أن  همية العملية االتصا!ة بكل تقنياتها يقت¾أoلك ول< ندرك 
مع ذ áد إ،  صحيح  قل ا�علومة ال�بويةO مفهوم االتصال ä نستخدمه بش�

قد نستعملها ف ،نها Çمل معا¸ �تلفة وعديدةأال إتداول هذه ال�مة الواسعة 
 
ً
 أو  بوصفها علما

ً
حاسبات أو  رسائل اتصال cاهvيةأو  نسانيةإعالقات أو  فنا

طبيعية أو  تع² عن عملية هادفة مقصودةأو  نها قد تهدفأكما ، !ة شخصيةآ
  .تلقائية

 O عن] أا�جاالت وا�عا¸ تر�ز أو  ولكن Ø هذه الطرق
ً
سا÷ هو أساسا

  .نقل ا�علومات

ً( منها أن  كما نالحظ من خال�ا، وضعت عدة مفاهيم لالتصال وعليه فقد
كما نالحظ  ،هميته � Çقيق العملية االتصا!ةأخر W آأو  يؤ�د O جانب

 لألآإ� اختالف هذا ا�فهوم من Ýصص عل� 
ً
هداف ال^ يسà هذا خر تبعا

  .Çقيقهاإ� العلم 

  :"مهية االتصال خلدمة اإلعالم التربويأ"

  لم
ً
فقد تقدمت تقنيات االتصال بش�  ،ننا نعيش ع] االتصالأ يعد خافيا

vقمار االصطناعية توحد ب# القارات |نقل حد جعل األإ� وتعددت وسائله  ،مث
 ،cع#أ وتعرضها مباðة O ا اس ،ال�مة والصورة ع² آالف الكيلوم�ات

# اoين يعاÉون االتصال ومن ثم نال موضوع االتصال اهتمام الكثv من ا�ارس
                                           

���   � y2�1�� 3��V�� 
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، تماعية ذاتهاوøورة من øورات استمرار اNياة االج ،بوصفه عملية اجتماعية
سا!ب السيطرة االجتماعية وتوجيه الرأي العام بتطبيق مناهج أوازداد االهتمام ب

  .غراض متعددةحث اNديثة � هذا ا�جال وذلك ألا&

  :"أهداف االتصال يف اإلعالم التربوي"

ثv � أÇقيق هدف مهم وهو ا|إ� عملية االتصال تسà أن  �ا سبق يتب#  ا
ثO v أوقد ينصب هذا ا| ،ا�ستقبل ح« ºقق ا�شار�ة � ا²ة مع ا�رسل

  .O مهاراته وأاÐاهاته أو  فfره |عديلها وتغيvهاأ

  :ما يا¯إ� هداف االتصال أنيف oلك يمكن تص

r-Fهدف توجي.  

t-Xهدف تثقي.  

 .هدف تعلي�-�

�-Fهدف ترفي. 

 .هدف اجتما�-�

ويتحقق حينما يتجه االتصال Æو Çس# سv العمل وتوزيع  :هدف اداري-�
 .ا�سؤو!ات ودعم ا|فاعل ب# العامل# � ا�ؤسسات وا�يئات

  :"عناصر العملية االتصالية"

r-رسلJتصا!ة وقد يكون هذا هو ا قطة ال^ تبدأ عندها العملية اال :ا
 .غv ذلكأو  ا�طبوعةأو  لةاآلأو اإلنسان ا�صدر هو 

t-ستقبلJهة ال^ نوجه  :اÉل رموزها إهو ا�!ها الرسالة االتصا!ة ويقوم 
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تفسv §توياتها وفهم معناها وينعكس ذلك � نمط السلوك إ� بغية الوصول 
 .اoي يقوم به

Ä أو  ا�ستقبلإ� ينقله أن  وى اoي يريدا�حتأو  Ä ا�وضوع :الرسالة-�
 .Çقيقهإ� ا�دف اoي تهدف العملية االتصا!ة 

ة ب# ا�رسل وا�ستقبل وÎب Ä القناة ال^ تمر من خال�ا الرسال :الوسيلة-�
تتم � أن  وسائل االتصال øورية واليمكن للعملية االتصا!ةأن  كيد Oأا|

 نها Çتل ر�أغيابها كما 
ً
 فيهاأنا

ً
 .ساسيا

تنفع أن  وضحنا العديد من ا�حاور ال^ يمكنأن  يتب# �ا سبق وبعد
ية جهة جادة � Ðسيد واقý لإلعالم أأو  اÉمعياتأو  ا�ؤسسات ال�بوية

  .واoي بدوره ين� ا�عم لالنتماء الوطÜ ،ال�بوي

  ما هو العالج؟ وما u اJقjحات؟... اذن

  :"العالج"

 ،بداع� هذا ا جاح ثم ا�واصلة ثم اإلقق ا جاح ومن ثم االرتقاء ل< يتح
ح« يستمر هذا االáاز العظيم بش� واقý � ا�جتمعات و�اصة اإلسالمية 

تكون هناك جهات إعالمية متفرغة �تابعة هذه ا�ي�ية |حقيق أن  البد، منها
ق عوائ وأ] جوانب Ýتأن  وتكون �ا صالحيات كثvة تستطيع ،مصلحة ا&ت
  :دارت# تتفرغ � سيل اإلعالم ال�بويإoلك وجب وجود ، كثvة � ذلك 

  :شعب متعددةإىل وتتفرع : دارة اإلعالم التربويإ -:أوالً

: −/�	 <�,=1 �'� �>?@�(�A: ال²امج أو  مهمتها متابعة القنوات ا|لفزيونية
العرقية ال^ من أو  ا�ذهبيةأو  ذاعية مع مالحظة عدم طرح ا�واضيع الطائفيةاإل
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فراد ا�جتمع أزرع روح عدم ا|عايش السل� ب# شأنها طمس روح الوطنية و
عاون وعدم ن يأمر با|عايش وا|اإلسالم وهو دين ا�ولة اآلأن  الواحد � ح#

  .بنائهأالكراهية واNقد ب# 

ها ä ال يشوش oا وجب متابعة هذه القنوات اإلعالمية و§اسبة ا�ق]ين في
ن يكون اإلعالم أويمكن Ðاوز حقيقة هذه ا قطة ب ،O جهود هذه ا�ؤسسة

 .مستقًال غv خاضع Éهات مغرضة

B −����C'� � مهمتها متابعة اإلأوÄ شعبة فعالة  :@?<
ً
ت صدارات وا�جاليضا

 بش� مباO ð عمل أنها قد تؤثر خرى ألواÉرائد والصحف وا�طبو�ت األ
ً
يضا

 .�ؤسسة ال�بويةا

D −/� <	E'� �>?@�,��F:  هذه الشعبة مهمتها متابعة ا�دارس وا�عاهد
وÄ  ،والسلو�يات ااصة بالطلبة، وال�يات � ا�ولة |طلع O الواقع ال�بوي 

فرادها دور ا|جوال واالطالع بش� واقý عما يدور � تلك أشعبة يأخذ معظم 
 .ا�ؤسسات ال�بوية

G−�>?@ H�-�*�: ^مايتعلق بال²امج ال Ø شاشات مهمتها متابعة O تن� 
طفال ع استقطاب معظم الشباب بل ح« األن موقصبحت اآلأاالن�نت ال^ 

 وتعيق ا�سvة ال�بوية
ً
  .وال^ بدورها قد تؤثر O سلو�ياتهم بش� كبv جدا

  :دارة العالقات العامةإ -:ثانياً

ا�اخلية وال^ تعود با�نفعة O أو  قات العامة اارجيةيع¼ هذا القسم بالعال
تنظيم الرحالت والزيارات وبرامج ال�فيه سواء ¡نت خارج أو  اÉانب ال�بوي

  .داخلهأو  القطر

قامة وحدات للعالقات العامة � Ø منطقة من مناطق ا&ت إيمكن  :مالحظة
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ا ا�لقاة O �تقها O الوجه داء مسؤو!تهمهمتها بذل جهود حثيثة و�لصة أل
  :ومن هذه اÉهود، ا�طلوب

Ï-زيادة االهتمام بوسائل االتصال.  

  .ال�بية وا|عليمإ� لفت انتباه ا�جتمع -=

æ - مستوى ا�دارس وا�عاهد O تنفيذ العديد من ال²امج النشاطات
 .وال�يات

� ا�سؤو!ة ا�لقاة دارة تعليمية تتوإوين Éان لإلعالم ال�بوي � Ø تك-<
O 

ً
وا|وجيهات  قامة عالقات �مة وا�شاريعإمن ،  �تقها وحسب ما ذكر آنفا

 .بداع فيهاومتابعة ا|جارب واإل

ذلك أو  تلك الكتلةإ� االنتماء إ� لقد أصبح العراقيون سياسي# بشعورهم 
ساسها أO حزاب وقوميات بÜُ أكتل وإ� oلك Çول ا&ت  ،القوميةأو  اNزب

ومن ثم Çول االنتماء  ،ساس وطÜأوليس O  ،حزاباألأو  مناهج تلك الكتل
إ� رادات ثم تمزق اإلإ� العرق ثم تمزقت الوحدة ال^ ادت أو  الفرقةأو  للطائفية

 � Ø ¢االتهأالضعف فإ� تشتيت اÉهود ثم 
ً
  ...صبح عراقنا ضعيفا

ويمكن زيادة هذه ا�ق�حات ال^  ،اشoا نضع هذين ا�ق�ح# � §ور ا ق
بناء بتنا واoين هم أ!ه العديد من إدعم االنتماء الوطÜ اoي يفتقر من شأنها 

  .� مواقع ا�سؤو!ة واÝاذ القرار

  :"املقترحات"

Ï-عية لإلعالمي# ال�بوي# مدعومة من قبل أو  منظمةأو  نشاء مؤسسةإc
 ومتابعته ووضع ا�راسات  cيع ماذكر تتو� O �تقها ،¢لس الوزراء

ً
سابقا

 .س�اتيجية �ا ودعمها بكل الوسائل ا�تاحةاإل
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إظهار ا�عالم وا�ناسبات الوطنية با�ظهر ا�ناسب من خالل وسائل اإلعالم -=
لقاء اطب وا�واعظ ال^ من شأنها ترسيخ Öا�واطن# ¡فة للمشار�ة فيها و ودعوة

Üانتمائهم الوط. 
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  استثمار ظاهرة الرأي العام يف دعم مقاصد اإلسالم

  يف ضوء السنة النبوية

  فراس حممد إبراهيم. د

  مجعية الباحثني والتدريسيني اجلامعيني

 

E  
  :السالم O أðف ا�رسل#، وبعداNمد هللا رب العا�#، والصالة و

ال ناحية من فإن السنة ا بوية لم تدع قاعدة من قواعد اNكم إال قررتها، و
أو  العقليةأو  نواã اNياة إال أوضحت أمرها، وال حالة من اNاالت ا فسية

 من أسباب ا|قدم والر? وا هوض باألمة 
ً
االجتماعية إال أبانت حكمها، وال سببا

غv ذلك من ا�زايا ال^ ¡نت من ا�قومات إ� إال بينته وحثت O ا|مسك به، 
ا�دنية ا�ؤسسة O القواعد الصحيحة واألخالق اNسنة، إ� ال^ نهضت باألمة 

  .)Ï(فرفعت ا�سلم# األوائل ب# األمم وسعدوا بها وسادوا O غvهم

ولم تغفل السنة ا بوية عن ظاهرة اجتماعية وسياسية ارتبطت بظهور 
ا�جتمعات اإلنسانية، وباتت �مل ضبط وتنبيه للسلطة، أال وÄ ظاهرة الرأي 

  .العام

ر�ن أسا÷ إ� وقد أصبح للرأي العام أهمية بالغة � ��نا ا�عاù، وÇول 
من أر�ن ا�جتمعات، فهو يش� قوة كبvة � ا�جتمع كونه يقف O آراء ا اس 
وميو�م، وÄ إحدى الوسائل ال^ تنv للحfم والساسة الطريق، وتمكن ا�ولة 
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ظيم شؤونه؛ وتل½ الضوء O أعما�م من أداء وظيفتها � إدارة ا�جتمع وتن
 � صنع القرارات وÐليها للجميع، 

ً
 كبvا

ً
ومن هنا يؤدي الرأي العام دورا

 بمدى تمتع ا�جتمع �ريته � إبداء أن  السياسية لتولة، إال
ً
هذا ا�ور يب¹ رهينا

  .)Ï(رأيه

 � ن) الرأي العام(ومصطلح 
ً
صوص السنة حديث عهد وoا ال áده حرفيا

مدلوW موجود وشواهده � السنة واضحة، لكنها Çتاج �راسة أن  ا بوية، إال
ùا|حليل وا قد والربط مع الواقع ا�عا O موضوعية تعتمد.  

  :أمهية املوضوع

  : أما أهمية موضوع ا&حث فتتلخص باآل¯

Ï-ا�صدر ا�ا¸ من مصادر الت�يع اإلسال�، ول Ä السنة ا بوية 
ً
م ت�ك شيئا

öفل به الب� إال وتطرقت إ!ه سواء بش� تفصيº  بش� ¢مل، فالسنة فيها أو
من ا ظريات وا|طبيقات العملية ما يوافق الكثv من مناã اNياة ا�عاùة �ا 

  .يتطلب إظهارها للناس �مة وللمسلم# خاصة

 ظر � الكثv اهتمام اإلسالم بالرأي العام ورفع م%|ه، ومنحه حق ا-=
األعمال وتقويمها، وأمر اهللا عز وجل  بيه بالعمل O مرا�ته باستخدام ل# 

Wديث، وسماحة ا فس، فيخاطبه بقوNا :m�Q� P� ON� M� L� K� J� I
�a� `_� ^� ]� \� [� Z� Y� XW� V� U� T� S� R

�k�j�i�h�g�fe�d�c�bl ]آل عمران :Ïíè[. 

æ - نة الالئقة،  باستثمار ظاهرة الرأي العام،ملسو هيلع هللا ىلص اهتمام الرسولfعطائه ا�Öو
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أصحابه � Ø أمر من أموره، يقف O آرائهم ويوازن بينها إ� فنجده يرجع 
 .بعقله، ثم يأخذ باألمثل � نظره من هذه اآلراء

إن ا&حث � موضوع استثمار الرأي العام، إنما يعÜ ا&حث � ¢موعة من -<
الجتماعية والسياسية، وoا فإن العلوم، تلت½ عندها cيع أنواع صور ا�قافة ا

 Ìيع أنواع صور ا|حليل االجتماc ا|قاء Üمنهجية ا قد وا|حليل تع
والسيا÷، وتلك نتيجة طبيعية تتعلق ببنية الظاهرة ذاتها، فلو نظرنا إ!ها 
كظاهرة سياسية O سبيل ا�ثال سنجد أنها ظاهرة ال وجود �ا � ذاتها، لكن 

صبغها بتلك الصبغة، وÖعطاء ا�وقف الصبغة السياسية ينبع من ا�وقف هو اoي ي
الظروف ا�حيطة بهذا ا�وقف، وهذا ما يفرض Çليًال Éميع القوى ا�رتبطة 

إ� يتطرق أن  با�وقف، اجتماعية وسياسية ونفسية؛ ومن ثم فإن ا|حليل البد
ãيع تلك ا واc)Ï(. 

í-استثمار الرأي العام � ا�جال  تكمن أهمية ا�راسة ا�وضوعية �وضوع
حاجات  فيه تتجدد اoي اNاø الع] السيا÷، � كونها تتفق مع روح

  ا�راسة تعطي هذه جديدة، إذ ونظريات أفfر فيه ا�جتمعات، وت²ز
ً
 رؤية وحلوال

  للناس صحيحة، وÝرج
ً
 .ا ظريات الوضعيةإ�  اللجوء عن تغنيهم �مة أحfما

  :ضوعسبب اختيار املو

  :ويعود سبب اختياري �ذا اJوضوع لألمور اآلتية

Ï- #مع بÐ دمها خدمةþمع شتات األحاديث وÎ ث عل�� O لم أقف
  .ادمة اNديثية وا�وضوعية

أو  )الرأي العام � اإلسالم(أغلب ا�ؤلفات ال^ اطلعت عليها � ¢ال -=
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ال أصل �ا، األمر اoي أو  اق�بت منه اعتمد مؤلفوها O أحاديث ضعيفة
 .يستدÌ ا&حث وا�راسة � هذا ا�وضوع

æ - نفسية واجتماعية وسياسية (تتسم ظاهرة الرأي العام بكونها مر�بة
الرأي العام بوصفه ظاهرة أن  هذا ال��يب إال ، ومعواحد نٍ آ �) واتصا!ة

 لسمات الظاهرة
ً
 .وخواصها سياسية Ä األكë إثارة لالهتمام، واألكë تأكيدا

  :أهداف البحث

  :وJوضوع اqحث أهداف أوجزها باآل�

Ï- سألة استثمار الرأي العام ومرا�ته من خالل� Ìاإلسهام � ا|أصيل ال�
  .اNديث ا بوي ال�يف

تعريف ا�سلم# بأهمية استثمار الرأي العام � السنة ا بوية، وا ظرية -=
 .ا بوية � ذلك

  :منهج البحث

Ï- ما استطعت الوقوف عليه من األحاديث واآلثار إ� هنا عمدت من Ø عc
الواردة � هذه ا�سألة، وخرجتها، ودرستها دراسة حديثية تكشف درتها، � ضوء 

 �ذا بدراسة موضوعية توضح ا�سألة
ً
  .ا�نهج اNدي+ ا�عت²، مقدما

تب¼ O  وتتمثل عملية ا&احث ا�نهجية � ا�راسة ا�وضوعية ال^-=
 خالل استقصاء ما � كتب السنة ا بوية من أحاديث عن موضوع ا�راسة، من

الواردة  Ø األحاديث cع O أصحابها يعمد ال^ ا�وضوعية استعراض ا�راسات
 تعامل عن بتصور ا�راسة، للخروج موضوع عن أغلبهاأو  ا بوية الّسنة كتب �

و�ما . ا�ستنبط ا|صور هذا خالل من عنه يثثم اNد مع ا�وضوع ا بوية الّسنة
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  :يأ¯

 اNديثية الكتب � ا�تمثلة األصيلة مصادرها من اNديثية ا صوص cع-

 طرق ا|خريج ، بكلملسو هيلع هللا ىلص ا zإ�  �م بأسانيد فيها األحاديث أورد أصحابها ال^

  .ا�توفرة

  ا�جموعة ـ الواردة � غv الصحيح# ـ األحاديث دراسة-
ً
  سندا

ً
 للوقوف ومتنا

O رح مقاييس علماء حسب ا�قبولة األحاديثÉع اختيار وا|عديل، ثم اcأ 

 .� ا&حث العلمية ا�ادة لتش� األلفاظ

 تبويب األحاديث ا�قبولة O وفق مصطلحات الرأي العام ا�عاùة وصياغة-

 .ال�cة بش� ينبئ عن ا�قصود

يستفاد منها � ا�وضوع، من خالل أو  ا|عليق O األحاديث بما يناسبها-
 .كتب ال�وح، وÖن لم أجد أوضح داللة اNديث لو ¡نت )مضة

كتب أو  ا�عاجم اللغويةأو  كتب الغريبإ� توضيح غريب اNديث بالرجوع 
 .ال�وح

 .اختصار اNديث الطويل واالكتفاء بموطن الشاهد منه-

ر إسناده ومن أخرجه من األئمة االكتفاء بذكر الراوي األO للحديث، وذك-
الكتاب وا&اب إ� � مصنفاتهم � هامش ا&حث مع تبيان موضعه باإلشارة 

واÉزء والصفحة ورقم اNديث، فإذا ¡ن � الصحيح# فاالكتفاء بتخرÎه 
منهما، وÖذا ¡ن � غvهما فا|وسع � ا|خريج حسب اNاجة، مع مرا�ة ذكر 

Nزء والصفحة ورقم اÉديثا. 

 .ا&داية بتخريج ا�تابعات ا|امة فالقاùة فالشواهد-

ال�cة لرواة اNديث الوارد � غv الصحيح#، وذكر حكم علماء اÉرح -
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 .وا|عديل O الراوي

 أو  إذا ¡ن اNديث � الصحيح#-
ً
أحدهما تر�ت اNكم عليه مكتفيا

كمت عليه بالطرائق ا�عروفة � أحدهما، وÖذا ¡ن � غvهما حأو  بروايته فيهما
 .ا|ضعيفأو  ا|حس#أو  � ا|صحيح

 غvأو  منها سواء ال�عية اNديثية من مظانها العلمية غv ا�ادة cع-

 .متاحة علمية ألO إمfنية وتصل ا�راسة من الفائدة |كتمل ال�عية، وذلك

 �راسةا من ا�دف !كتمل ا!وم ا�سلم# بواقع ا&حث موضوع ربط-

 ا بوي ا�نهج O وفق حياتهم إلصالح زماننا � أناس يعيشون بمخاطبة

 .ال�يف

  .وضم ا&حث مقدمة ومبحث# وخاتمة-

وفيها أهمية ا&حث وسبب اختيار ا�وضوع وأهدافه ومنهج ا&احث  :اJقدمة
  .� كتابة ا&حث

  Çديد ا�صطلحات ومفهوم الرأي العام :اJبحث األول

  :ويضم اآل¯

 
ً
 ) الرأي العام(تعريف  :أوال

ً
  .لغة واصطالحا

 
ً
  .تعريف السنة ا بوية :ثانيا

 
ً
  .تعريف ا�راسة ا�وضوعية :ثا4ا

  استثمار ظاهرة الرأي العام � دعم مقاصد اإلسالم :اJبحث ا4ا3

  :ويضم

  .مراقبة الرأي العام وقياسه :اJطلب األول
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  .تنشئة وصناعة الرأي العام :اJطلب ا4ا3

  .تعديل اÐاهات الرأي العام :اJطلب ا4الث

  .ا|حذير من تضليل الرأي العام وخداعه :اJطلب الرابع

  وتشمل أهم ا تائج وا|وصيات :اYاتمة
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  املبحث األول

  حتديد املصطلحات ومفهوم الرأي العام 

 للبحث مصطلحات ش�ت عنوانه، وÈ هذا ا�بحث يتم Çديد ا�صطلحات
  :وبيان مفهومها ومفهوم الرأي العام، و�ما يأ¯

 
ً
  الرأي العام: أوال

 
ً
  ا�بوية السنة: ثانيا

 
ً
  اJوضوعية اLراسة :ثا4ا

  :الرأي العام: أوالً

 ،
ً
الرأي العام اصطالح شاع ذكره O ألسنة السياسي# واإلعالمي# كثvا

 � ا�ناقشات ال�²انية، وقد اهتم ا&ا
ً
 بالرأي العام و�ذلك يرد كثvا

ً
حثون أيضا

، إال أنهم مع اهتمامهم هذا اختلفوا � تعريفه، ويعود السبب � 
ً
 كبvا

ً
اهتماما

  :عدة عوامل من أهمهاإ� عدم اتفاق ا&احث# O مفهوم موحد للرأي العام 

 الختالف Ýصصات ا&احث#، فهو مصطلح 
ً
اختالف ا ظرة للرأي العام تبعا

سة وعلم االجتماع وعلم اإلعالم؛ أما علماء السياسة فإنهم ي�دد ب# علم السيا
ال��O ï ا�ور اoي تعكسه آثاره إ� يميلون عند دراستهم لظاهرة الرأي العام 

 إ� ا ظرة إ� فيميلون االجتماع علماء وأما ..سياستها وÝطيطO إدارة ا�ولة 

  .)Ï(تصا7واال االجتماÌ للتفاعل نتاج أنه O العام الرأي

 Ðاه والسياسية االجتماعية ا ظر وجهات � ا|باين من االختالفات هذه تنبع

                                           

��� � !" :+,!�� �+�K�� 3�] ,X�+�i 5+!� �+Jk 3�87��� v�8)±� ,#���� @M��� ��>)�)M+�+"��8��� �−
� ,��9�:��e�  =!1��TT	# :��* 



−��S−  

 .)Ï(والسياسة الفكر ¢ال � ا�شار�ة � اNقي½ بدورها اإليمان ومدى الشعوب

 ا�ثقفة، الصفوة ورأي األغلبية رأي ب# أو ا وÌ والرأي العام الرأي ب# الط

 .)=(األخرى الطوائف أو

oد اÎ ن ال�ورة من ا&احثfم^ يعّرف أن بمH ا�صطلح  
ً
  تعريفا

ً
 قبل لغويا

   :االصطالã ا|عريف

  :الرأي

وcعه  )العقل(القلب  رأُي : الرأيأن  إن ا�ع¼ ا|داو	 ل�مة الرأي يوضح
 ،الع# ورأيته رأيَ .. O ا|عجب، ورأيت بعيÜ رؤيةً ! ما أضل آراءهم: آراء، يقال

 وفالن ،ارتأيت: )العقل(قلب عليه، وتقول من رأي اليقع ا&]  حيث :أي

  .)æ(به ويقتدي إ!ه ويميل رأيه يرى ¡ن إذا فالن، برأي ي�اءى

  ورد �ا ويتضح
ً
  :قسمان الرأي أن آنفا

  :رأي العني-١

m�y�x�w�vu�t�s�r�q�p�o :تعا� قوW � ا�ع¼ هذا ورد وقد

j��i�hg�f�e�d�c�ba�`�_�~�}�|�{�z�

�o�n�m�l�kl ]آل عمران :Ïæ[.  

وoلك تعدت  ،ا&] :أي ،، هو رؤية الع#)رأي الع#: (فالرأي � قوW تعا�
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الع# مالت عن مستوى نظرها حvة لكëة ما رأت من أن  ، وا�ع¼)Ï(�فعول واحد
  .)=(العدد والعدة لكفار قريش � معر�ة بدر

  :رأي العقل-٢

�©��m�®�¬�«�ª :تعا� قوW � ا�ع¼ هذا ورد وأيضا �̈§�¦�¥
�́ ³� ²� ±� °� ¯�µ�¶�̧�¹�º�»�¼�

ÄÃÂÁÀ¿¾½l ]هود :=Û[.  

، يراد به الفكر وا|أمل وهو رأي العقل، )بادي الرأي: (والرأي � قوW تعا�
من ال يعلم من اNياة إال ظاهرها ويتخذ مواقف O ظاهر ) بادي الرأي(ومع¼ 

  .)æ(األمور من غv تفكر وتدبر وتعمق

  :العام

  .)<(العام � اللغة يعÜ الشامل، وعكسه ااص

 فهو �م� عمّ  م. عُ ال¶ء با اس فَ  عم© ): الع# وا�يم(وورد � كتاب الع# باب 
ً
، ا

يدان ة قِ والعام© ... إذا بلغ ا�واضع Hها، والعماعم اÉما�ت، والواحدة عمعمة
  .)í(الشخص إذا بدا لك بعض � ا&حر ثم تر�ب، والعامةإ� بعضها  م. َض يُ 
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  :الرأي العام يف اصطالح علماء السياسة واإلعالم

  :وردت عدة تعريفات �صطلح الرأي العام عند علماء السياسة واإلعالم، منها

رأي أغلبية اÉماعة اoي ال أو  وجهة نظر: ((عّرفه ا�كتور أ5د أبو زيد
ألة تعÜ اÉماعة؛ وتدور ºجبه رأي آخر، وذلك � وقت مع# وÖزاء مسأو  يفوقه

 أو  حو�ا ا�ناقشة ùاحة
ً
  .)Ï())اÉماعة هذه إطار � ضمنا

هو رأي ذو تأثv مع# انتهت إ!ه أغلبية : ((عّرفه ا�كتور §مد منv حجاب
cاعة معينة � وقت §دد Ðاه مسألة تتعلق باهتماماتها، بعد مناقشة وحوار 

 .)=())مستفيض#

  : االصطالح اإلسالميتعريف الرأي العام يف

من خالل ا|عريفات الكثvة ال^ قدمها ا&احثون وا²اء �فهوم الرأي العام، 
نتجت تعريفات للرأي العام اإلسال� أخذت � االعتبار ما حققته ا�راسات 
العلمية اNديثة � حقل ا�راسات ا فسية والسياسية واإلعالمية؛ واستلهمت 

نظام الشورى هو الو�ء أن  الصدد بعدما اتضح للباحث# � هذاملسو هيلع هللا ىلص منهج الرسول 
اoي ش�ه اإلسالم !صوغ من خالW ا�فهوم اإلسال� للرأي العام، ولعل أبرز 

Ä هذه ا|عريفات:  

Ï-ليمNا�ين عبد ا J§)) : vاهات إ� إن الرأي العام � اإلسالم يشÐا
� vماهÉو قضية تهم هذه اÆ #ا�سلم vاهc وقت و¢تمع مع#، بعد مشاورة 

Wكمه كتاب اهللا وسنة رسوº وحوار ونقاش(()æ(.  
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هو الرأي السائد اoي ينبع من األفراد و)يته : ((5يدة سميسم. تعريف د-=
 عن اإلرادة والوÌ )اÉماهv(اÉماعة 

ً
، بعد السؤال واالستفهام وا قاش؛ تعبvا

افقته لل�يعة والسv � حدودها، من أجل Ðاه أمر ما � وقت مع#، ويش�ط مو
 Üاهاته بالوالء القو� والوطÐاكم وا�حكوم، وترتبط اNتنظيم العالقة ب# ا

 .)Ï())وا�يÜ ألفراد األمة

  : تعريف الباحث للرأي العام تأسيساً على ما سبق

ومن خالل ما سبق من ا|عريفات للرأي العام � اصطالح السياسة واإلعالم، 
� هذا اÉانب يمكن ملسو هيلع هللا ىلص È االصطالح اإلسال�؛ وبعد تتبع منهج ا z و

  :ا|عريف اآل¯إ� þلص أن  للباحث

هو الرأي ا�نضبط السائد ب# cاهv ا�سلم#، واoي ينبع من  :العام الرأي
بعض األفراد اoين يتصفون بصفات خاصة، Æو قضية تهم هذه اÉماهv � وقت 

  .مشاورة وحوار ونقاش يوافق ال�يعة ويسv � حدودها و¢تمع مع#، بعد

 العام الرأي مفهوم تكون ال^ ال�ورية العناù ا|عريف هذا حوى وقد

  :وÄ ا�سلم

  :الرأي اJنضبط
ً
 سليما

ً
  .وهو الرأي ااضع لضوابط معينة، Ðعل منه رأيا

 مؤسسة � أو تمعا�ج � سواء ،¡ن Ðمع أي � األكëية رأي وهو :السائد الرأي

 .)=(تنظيمية سياسية

Zاعة تكون أن هنا ويش�ط :ا�ماهc ا�سلم# من. 
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وقد Ýتلف آراؤهم عن آراء  ،وهم اoين ينبع الرأي منهم من ا&داية :األفراد
األغلبية، إال أنهم يتمكنون من إقناع األغلبية برأيهم ومن ثم تتبناه األغلبية، 

 .ت خاصةويتمتع هؤالء األشخاص بصفا

 .واNوار وا�ناقشة للمشاروة ،وÝضعاÉماهv بال تشغل ال^ وÄ :القضية

 ألن الرأي العام يتش� � ف�ة زمنية تنتÒ بانتهاء  :الوقت
ً
وهو مهم جدا
 .ا�وضوع ا�طروح للنقاش

 .ومصادرها القرآن والسنة وال^ يعمل الرأي من خال�ما وال þرج عنهما:الAيعة

  : سنة النبويةال: ثانياً

�I' ��J'� : 

vبمع¼ تأ¯ ، اذ)الّسنة(ل�مة  متعددة استخداماتإ�  اللغة معاجم تش 

السvة، أو  ا�ستمرة العادة بها ويراد قبيحة، وتطلقأو  ¡نت الطريقة حسنةً 
 أوائل سنه نهجه، وسن©ُة الطريِق، وهو طريق: ق، أيالطريسنة  األصل � والّسنة

  .)Ï(بعدهم �ن مسلfً  فصار ا اس

 K�L.MN� ��J'�: 

هناك تعريفات كثvة للسنة ا بوية لن أعرضها Hها، ولكÜ سأختار منها 
Äما أضيف : ((ا|عريف � اصطالح ا�حدث# و Ø إ� z من قول -ملسو هيلع هللا ىلص  -ا 

  .)=())تقرير، والسنة بهذا مرادفة للحديث ا بويأو  فعلأو 
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  :الدراسة املوضوعية: ثالثاً

 ا�وضو�ت � يبحث علم هو: ((تعريفها ا�كتور رمضان إسحاق الزيان وضع

 cع خالل )ية، منأو  مع¼ ال�يفة، وا�تحدة ا بوية السنة تناو|ها ال^

 السنة ضوء �أو  مصادر، عدةأو  أصö، حدي+ مصدر من ا�وضوع أحاديث

 ومقارنتها ونقدها لةا�قبو اNديثية ا صوص بتحليل ا&احث يقوم ا بوية، �يث

الواقع  � تطبيقه أجل من ا بوي ا ص روحإ�  للوصول ربطها §اولة ثم
ùا�عا(()Ï(.  

  :ويالحظ من ا&عريف ما يأ�

 دون فقط ال�يفة ا بوية الّسنة تناو|ها ال^ ا�وضو�ت � العلم هذا يبحث

 � تناو�ا ميت لم موضو�ت أي ا�وضوعية ا�راسة نطاق من فيخرج ،غvها

  .األحاديث ال�يفة

منها  الصحيح ا�قبولة األحاديث O االعتماد ا�وضوعية ا�راسات � األصل
  .ºتج به ال اoي الضعيف يقبل واNسن، وال

  ا�راسات هذه Ýاطب
ً
قدر  O ا اس �اطبة Îب مع#، وعليه زمن � أناسا

�  السنة يطبقون Ðعلهم ^ال الطريقة بل واألسلوب الفكرة حيث من عقو�م
 .)=(ال�يف ا بوي الفهم من يكون ما أقرب � ع]هم
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  استثمار ظاهرة الرأي العام يف دعم مقاصد اإلسالم: املبحث الثاين

حرص ا z عليه الصالة والسالم O استثمار ظاهرة الرأي العام � دعم 
العام، وعمل O إÎاد مقاصد اإلسالم، فعندما أراد اÉهر با�عوة قاس الرأي 

وتنشئة الرأي العام ا�ناù �عوته، وعمل O تصحيح اÐاهات الرأي العام 
عليه الصالة والسالم حذر من تزييف الرأي العام وتضليله،  أنهااطئة، كما 

  :و�ما يأ¯

�	�� O M�� :����P	 Q�?'� R9�'� �>P��# 

�عرفة مدى قربها وبعدها منه،  قياس الرأي العامإ� تلجأ ا�ؤسسات ا�عوية 
واoي يعد ا�دف - تغيv االÐاهات ا فسية واالجتماعية لألفراد أن  ذلك

يتحقق إال مع انتشار الرأي العام ا�ؤيد أن  ال يمكن - األسا÷ ل� دعوة
من يتو� مسؤو!ة ا�عوة، وO قدر قبول الرأي العام أو  للمؤسسة ا�عوية،

  .)Ï(�ؤسسة ا�عوية، يأ¯ áاح ا�عوةاأو  لشخصية ا�اعية

 z انب � دعوته، بل ¡ن استطالع الرأي العام ملسو هيلع هللا ىلص ولم يغفل اÉهذا ا
وقياسه أول عمل W عندما جاءه األمر باÉهر با�عوة، فقد ورد � اNديث اoي 

 َÁَِْت « :َقنُْهَما، قال اهللاأخرجه ا&خاري عن ابن عباس ر
َ
ا نََزل نْذِ (لَم©

َ
ْر َوأ

قَْربِ#َ 
َ
َفا، فََجَعَل ُفنَاِديملسو هيلع هللا ىلص َصِعَد ا ©zِ.  )َعِشvَتََك األ يَا بÜَِ فِْهٍر، يَا بOَ : Üََِ الص©

، ِ&ُُطوِن قَُريٍْش، َح«© اْجتََمُعوا فََجَعَل الر©ُجُل إَِذا لَْم يَْستَِطعْ  رَْسَل أن  َعِدي0
َ
þَُْرَج أ

 
ً
بُو لََهٍب َوقَُريٌْش، َفَقاَل ِ!َنُْظَر َما ُهَو، فَجَ  رَُسوال

َ
تُُكمْ  :اَء أ ْخ²َْ

َ
ْفتَُكْم لَْو أ

َ
َرأ

َ
أن  أ

َواِدي تُِريدُ  َخيْالً 
ْ
؟ قَالُواأن  بِال ©@ِ ُكنْتُْم ُمَصد"

َ
ْبَنا َعلَيَْك : تُِغvَ َعلَيُْكْم أ َغَعْم، َما َجر©

ُكْم َنْ#َ يََدْي َعذَ : إِال ِصْدقًا، قَاَل 
َ
 نَِذيٌر ل

"̧
بُو لََهٍب فَإِ

َ
ا لََك : اٍب َشِديٍد، َفَقاَل أ َيب�
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لَْت  لَِهَذا cََْعتََنا، َفَ%َ
َ
َْوِم، أ

ْ
ُ َوَما (َسائَِر ا!

ُ
Wْلَ¼ َقنُْه َما

َ
Úِ لََهٍب َوتَب© َما أ

َ
َيب©ْت يََدا أ

  .)Ï( »)َكَسَب 

 z قبائل قريش واحدة بعد ملسو هيلع هللا ىلص صعد ا O جبل الصفا، وبدأ با داء O
فاجتمعوا عنده Hهم، ح« اoين لم يتمكنوا من اNضور أرسلوا من األخرى، 

يمثلهم، وقبل ا�خول � مضمون ما د�هم ألجله أراد معرفة الرأي العام � 
أراد إلزام أصحاب الرأي برأيهم عند عرض ا�وضوع اoي  أنهشخصه، كما 

 وراءأن  خ²همألو  أنهcعهم من أجله عليهم، فسأ�م 
ً
دي يريد الوا عدوا

اإلسالم، وأنذرهم من عذاب إ� نعم، فد�هم  :فقالوا W ؟اجتياحهم هل يصدقوه
  .)=(هم بقوا �ð Oهم، فأعرضوا و�ن أو�م عمهن إ شديد

وبهذا حلل ا z عليه الصالة والسالم اÐاهات الرأي العام السائدة، !علم 
 طريقة درجة تصديق اÉمهور ا�ستهدف ألخباره ومن ثم دعوته، م

ً
ستخدما

االستفتاء � قياسه للرأي العام، وقد سبق ا z عليه الصالة والسالم العالم � 
هذه الطريقة بدأت � الواليات أن  طريقته هذه، إذ يعد ا²اء الرأي العام

  .)æ(ا�تحدة بهدف الوقوف O اÐاهات ا اخب# عشية انتخابات الرئاسة
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%�&'� O M�� :�(��N	 �SE�� Q�?'� R9�'� 

  :صناعة الرأي العام الداخلي: أوالً

حرص ا z عليه الصالة والسالم O تنشئة وÎÖاد رأي �م سليم داخل 
¢تمعه، وÖمداده بالقدرة O ذلك، من خالل عرض اNقائق ا�ابتة أمامه، 
وÖمداده با�علومات الصحيحة ال^ تساعده O تكوين رأي �م صائب، من 

ملسو هيلع هللا ىلص َخَطبََنا ا ©zِ. (( :جه ا&خاري، عن أÚ بكرة رÁ اهللا عنه، قالذلك ما أخر
ُكْم َعلَيُْكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم َهَذا،  :...قَاَل : يَْوَم ا ©ْحرِ 

َ
ْمَوال

َ
فَِإن© ِدَماَءُكْم َوأ

ُكْم َهَذا،  ِ
َ

َقْوَن َرب©ُكمْ إ� ِ� َشْهِرُ�ْم َهَذا، ِ� بَت
ْ
ْغُت؟ قَالُوايَْوِم تَل

©
ال َهْل بَل

َ
َغَعْم، : ، أ

ْوOَ : قَاَل 
َ
ٍغ أ
"
َغائَِب، فَُرب© ُمبَل

ْ
اِهُد ال ْغ الش©

"
ُيبَل

ْ
ُهم© اْشَهْد، فَل

©
  .)=())ِمْن َساِمعٍ  )Ï(الل

 z مناسبة اجتمع فيها آالف ملسو هيلع هللا ىلص وجه ا Äخطابه للناس يوم ا حر، و
الفرصة !عرض عليهم بعض ا�سلم#، فاستثمر عليه الصالة والسالم هذه 

ا�وابت، فأكد O حرمة ا�م ا�سلم، وحرمة أموال ا�سلم#، وقرنها �رمة 
الشهر اNرام وا&ت اNرام، كون العرب يعظمون األشهر اNرم وا&ت اNرام قبل 

غvهم إ� اإلسالم، ولم يكتَِف بذلك بل أمر اNضور تبليغ ما سمعوا من (م 
 |تش� بعد ذلك آراء ا اس بناءً |كون اNقائق بيّنة للجميع، و �ن لم �ºوا،

  .)O)æ هذه اNقائق

 Ø إن عملية صناعة الرأي العام عملية ليست با�ينة، إذ تتدخل فيها
 O ال�ائح االجتماعية � vا|أث O ا�مارسات االجتماعية وا�قافية القادرة

، فÒ تعمل O عزل ا�وقف ا قيض اختالفها واختالف أوضاعها ومصاNها
  .للرأي ا�راد تكوينه
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  :صناعة الرأي العام العاملي: ثانياً

 z تنشئة وصناعة الرأي العام داخل ا�جتمع اإلسال� ملسو هيلع هللا ىلص عمل ا O
وخارجه، فمن األيام األو� لتعوة عمل عليه الصالة والسالم O كسب الرأي 

اNبشة ونوعية السفراء إ� عن طريق ا�جرة  العام العال� لقضية اإلسالم، وذلك
 Úين اختارهم �ذه ا�همة، فقد أرسل عليه الصالة والسالم ابن عمه جعفر بن أoا
طالب ومعه من الصحابة من �تلف الطبقات االجتماعية، |تش� صورة �ى 

دين اإلسالم دخل فيه األقوياء والضعفاء، األحرار أن  ملك اNبشة مفادها
  .بيد، الرجال والنساء، أðاف ا اس و�متهموالع

زعماء قريش لم يغفلوا هذا ا�وضوع، وعلموا مدى تأثv الرأي العام أن  كما
العال� O سمعتهم، فسارعوا إلرسال وفدهم ا�كّون من عبد اهللا بن أÚ ربيعة 
 ا�خزو�، وعمرو بن العاص بن وائل السه�، وأرسلوا معهما ا�دايا للنجا4

أرض اNبشة، ويمنعوا تشكيل إ� ملك اNبشة وأتباعه ليسلموا إ!هم ا�هاجرين 
وذلك بتشويه اNقائق وعرضها O ا�لك، وقد روت  ا أم  ،رأي �م يؤثر عليهم

سلمة رÁ اهللا عنها ¢ريات االجتماع اoي ضم ا�هاجرين من الصحابة وملك 
َوَقْد ...(( :اإلمام أ5د، عنها، قالت اNبشة وسفراء قريش، � اNديث اoي أخرجه

َساقَِفتَهُ 
َ
لَُهْم َفَقاَل )Ï(َدَ� ا ©َجا4ِ. أ

َ
ُ، َسأ

َ
Wوا َمَصاِحَفُهْم َحْو ي : ، فَنََ�ُ ِ

©
oيُن ا َما َهَذا ا�"

مَ 
ُ
َحٍد ِمْن َهِذِه األ

َ
ْت فَاَرْقتُْم ِفيِه قَْوَمُكْم، َولَْم تَْدُخلُوا ِ� ِديÜِ َوال ِ� ِديِن أ

َ
: ِم؟ قَال

 ُ
َ

W َطاِلٍب، َفَقاَل Úِ
َ
َمُه َجْعَفُر ْنُن أ

©
Hَ ي ِ

©
oَن اfََْهَل َجاِهِلي©ٍة : ف

َ
َمِلُك، ُكن©ا قَْوًما أ

ْ
َها ال ف.

َ
ك

 
ْ
َواَر يَأ ِ

ْ
Éرَْحاَم، َون3ُُِء ا

َ
َفَواِحَش، َوَغْقَطُع األ

ْ
ِ̄ ال

ْ
َميَْتَة َونَأ

ْ
ُكُل ال

ْ
ْصنَاَم، َونَأ

َ
ُكُل َغْعبُُد األ

 
ً
ْنَا رَُسوال

َ
ِعيَف، َفُكن©ا Oََ َذلَِك َح«© َنَعَث اُهللا ِإ! َقوِي. ِمن©ا الض©

ْ
ِمن©ا َغْعرُِف نََسبَُه،  ال
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َماَغتَُه، َوَقَفافَُه، َفَدَ�نَا 
َ
ُْن إ� وَِصْدَقُه، َوأ

َ
Æ ْلََع َما ُكن©ا َغْعُبُد َدُه، َوَغْعُبَدُه، َو�َ اِهللا ِ ُوَح"

َمانَِة، َوآبَا
َ
َداِء األ

َ
َِديِث، َوأ

ْ
Nَمَرنَا بِِصْدِق ا

َ
ْوثَاِن، َوأ

َ
ُؤنَا ِمْن ُدونِِه ِمَن اNَِجاَرِة َواأل

َفَواِحِش، 
ْ
َماِء، َوَغَهانَا َعِن ال َمَحاِرِم، َوا�"

ْ
َكف" َعِن ال

ْ
َواِر، َوال ِ

ْ
Éوَِصلَِة الر©ِحِم، وَُحْسِن ا
ِل َماَل 

ْ
ك

َ
وِر، َوأ َمَرنَاَوقَْوِل الز.

َ
ُمْحَصنَِة، َوأ

ْ
َتِيِم، َوقَْذِف ال َغْعبَُد اَهللا وَْحَدُه ال أن  ا!ْ

يَاِم، قَاَل  َ¡ِة، َوالص" الِة، َوالز© َمَرنَا بِالص©
َ
ُموَر اإلسالم، : نُْ�ُِك بِِه َشيْئًا، َوأ

ُ
َد َعلَيِْه أ َفَعد©

بَْعنَاُه Oََ َما َجا ْقنَاُه َوآَمن©ا بِِه َواي© َء بِِه، َفَعبَْدنَا اَهللا وَْحَدُه، فَلَْم نُْ�ِْك بِِه َشيْئًا، فََصد©
بُونَا َوَفَتنُونَا  َا، َفَعَدا َعلَيْنَا قَْوُمنَا، َفَعذ© َحل©  َ

َ
نَا َما أ

ْ
ْحلَل

َ
َم َعلَيْنَا، َوأ ْمنَا َما َحر© َقْن وََحر©

ونَا  ْوثَاِن ِمْن ِعَباإ� ِدينِنَا ِلvَُد.
َ
ْن نَْستَِحل© َما ُكن©ا نَْستَِحل. ِمَن ِعبَاَدِة األ

َ
َدِة اِهللا، َوأ

وا َعلَيَْنا، وََحالُوا بَيْنَنَا َوَبْ#َ ِدينَِنا، َخرَْجَنا  ا َقَهُرونَا َوَظلَُمونَا، وََشق. إ� اََبائِِث، فَلَم©
نَاَك Oََ َمْن ِسَواَك، َورَِغبْنَا ِ� ِجَوارَِك، َورَ  َك، َواْخَ�ْ ِ

َ
َها أن  َجْونَابَت ف.

َ
ال ُغْظلََم ِعنَْدَك ك

ْت 
َ
َمِلُك، قَال

ْ
ُ ا ©َجا4ِ. : ال

َ
W ْت : َفَقاَل

َ
ٍء؟ َقال ا َجاَء بِِه َعِن اِهللا ِمْن 4َْ : َهْل َمَعَك ِمم©

ُ َجْعَفرٌ  َW ا ©َجا4ِ. : َفَقاَل ُ َW َعلَيِْه َصْدرً : َغَعْم، َفَقاَل 
َ
، َفَقَرأ ©öَُه َع

ْ
ا ِمْن َفاقَْرأ

ْت )كهيعص(
َ
َساقَِفتُُه َح«© : ، قَال

َ
ْخَضَل Nِْيََتُه، َوَبَكْت أ

َ
Rَ َواِهللا ا ©َجا4ِ. َح«© أ َفبَ

ْخَضلُوا َمَصاِحَفُهْم ِحَ# َسِمُعوا َما تَال َعلَيِْهْم، ُعم© َقاَل ا ©َجا4ِ. 
َ
ي ن إ :أ ِ

©
oَهَذا َوا

َْخُرُج ِمْن مِ  َ! Tٍَة َواِحَدٍة، اْغَطِلَقا فََواَجاَء بِِه ُموfَُْكِم ْش
َ

ْسِلُمُهِم ا!
ُ
بًَدا، َوال أِهللا ال أ

َكاُد، 
ُ
  .)Ï())...أ

، فلم تغره هدايا قريش وأراد
ً
 �دال

ً
fا�سلم#، إ� يستمع أن  ¡ن ا جا4 مل

فتصدر ال°م جعفر رÁ اهللا عنه، وعرض O ا جا4 حا�م قبل اإلسالم، 
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ظهور ا z صÙ اهللا إ� Éاهلية القبيحة، ثم بعد ذلك انتقل وذكر W أعمال ا
عليهم وسلم فيهم، وبّ# W نسبه وأنه من أðافهم، وبّ# W بعد ذلك فحوى دعوى 
اإلسالم وأمرها باألفعال اNسنة ونهيها عن األفعال القبيحة، ثم انتقل بعد ذلك 

إ� او|هم إرجاع أهله !ب# جور قريش وظلمهم O من آمن بهذا ا�ين، و§
اNبشة، وعندما أنÕ جعفر (مه إ� الضالل، فfن القهر والظلم سبب Éوئهم 

األو� من  اتء من القرآن فاختار W جعفر اآلي4إ� طلب ا�لك االستماع 
سورة مريم، و�ن ا جاO 4 ا ]انية فلما سمع القرآن بكى هو وأتباعه 

z صدق رسالة ا W اهللا عليه وسلم، ورفض طلب قريش تسليم  وتأكد Ùص
ا�هاجرين �م، ومنحهم حق اللجوء السيا÷ � بالده، وبذلك كسب ا�سلمون 

  .الرأي العام � �لكة اNبشة

  :اختيار نوعية السفراء جزء من صناعة الرأي العام

 z اختيار نوعية معينة من السفراء |حقيق األهداف ا�رجوة ملسو هيلع هللا ىلص حرص ا O
ن إرسا�م، فإقناع الرأي العام العال� بعدالة قضية ا�سلم# وبيان موقف م

قريش منها، وÎÖاد مناùين للمسلم#، ليس باألمر ا�#، oلك ضمت ا�جرة 
اNبشة سادات الصحابة � بداية األمر، وتبعهم بعد ذلك أكë الصحابة، و�ن إ� 

، وهذا ما تفعله ا�ول اNديثة السفv فيهم جعفر بن أÚ طالب رÁ اهللا عنه
جوارها، وش�ت oلك وزارة باسم إ� ا!وم ل�ح قضاياها و�سب الرأي العام 

  .)Ï(اارجية

لقد امتازت شخصية جعفر رÁ اهللا عنه بعدة أمور أهلته !كون O رأس 
 z درجات ملسو هيلع هللا ىلص الوفد، فهو ابن عم ا Oوأعلم أعضاء الوفد به، ويتمتع بأ
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اللغة، فهو من بÜ هاشم قمة الفصاحة واألدب، وا�وضوع اoي الفصاحة � 
صاحب خلق طيب ومظهر  أنهأرسلوا من أجله �اجة لفصيح بليغ يعرضه، كما 

  .)Ï(جذاب

 إن ا�ول وا�يئات ال^ تريد كسب الرأي العالم العال�  ]ة قضاياها عليها
O رأس هذه ا&عثات  Çسن اختيار بعثاتها ا�بلوماسية ووفودها ومن يكونأن 

يتمتع بالق اNسن والعلم والص² والشجاعة أن  والوفود، فالبد للسفv من
ا�ظهر اÉميل، و ا � إ� واللغة الفصيحة والقدرة ð Oح القضايا، باإلضافة 

 z سفراءه أسوة حسنةملسو هيلع هللا ىلص اختيار ا.  

  :مراعاة الرأي العام يف اخلطاب حتصل ا املكاسب السياسية

إن من يتأمل رد جعفر رÁ اهللا عنه O أسئلة ا�لك ا جاÎ ،4دها قمة � 
د عيوب اÉاهلية، وعرضها بصورة تنفر السامع، ليشوه  ا�هارة السياسية فقد عد©
صورة قريش � ع# ا�لك، ور�ز O الصفات اoميمة ال^ ال تقتلع من ا�جتمع 

� هذا ا�جتمع و�يف ¡ن ملسو هيلع هللا ىلص سول إال بظهور نz، ثم انتقل لعرض شخصية الر
بعيًدا عن ا قائص Hها، ومعروفًا بنسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فهو ا�ؤهل 

موضوع ا�عوة فأبرز §اسن اإلسالم وأخالقه ال^ إ� للرسالة، وانتقل بعدها 
تتفق مع أخالقيات دعوات األنبياء، كنبذ عبادة األوثان، وصدق اNديث، وأداء 

صلة الرحم، وحسن اÉوار، والكف عن ا�حارم وا�ماء، وÖقام الصالة، األمانة، و
هذه أن  وÖيتاء الز�ة، و�ون ا جا4 وبطارقته موغل# � ا ]انية فهم يدر�ون

رساالت األنبياء، ال^ بعثوا بها من �ن موT، وعيU عليهما الصالة والسالم، 
وا عبادة األوثان، وآمنوا بما نزل ثم فضح بعد ذلك ما فعلته قريش بهم؛ ألنهم رفض
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 أحسن ا�ناء O ا جا4 بما هو أهله، بأنه ملسو هيلع هللا ىلص O §مد 
ً
وÝلقوا �لقه، وأخvا

ال يُظلم عنده أحد، وأنه يقيم العدل � قومه، وأنهم اختاروه من دون ا اس، فراًرا 
ثر من ظلم هؤالء اoين يريدون تعذيبهم؛ وبهذه اطوات ا&ينة الواضحة استأ

بلب ا جا4 وعقله، و�ذلك استأثر بلب وعقل ا&طارقة، والقسيس# 
جاء صدر ملسو هيلع هللا ىلص اNاøين، وعندما طلب ا�لك ا جا4 شيًئا �ا نزل O §مد 

سورة مريم � )ية اإلحfم والروعة وا|أثv، ح« بكى ا جا4، وأساقفته، 
ريم، يظهر بوضوح وبللوا Nاهم ومصاحفهم من ا�موع، واختيار جعفر لسورة م

  .)Ï(حكمة وذ¡ء السفv، فسورة مريم تتحدث عن مريم وعيU عليهما السالم

إن اختيار جعفر رÁ اهللا عنه ا�وضوع، والزمن ا�ناسب، ومرا�ته � اطاب 

كسب تأييد ا�لك وcهوره، وحصل وفد ا�سلم# إ� الرأي العام � اNبشة، أدت 

  .اNبشةإ� خاة من ذهابهم O ا�fسب السياسية ا�تو

+'�&'� O M�� :Q�?'� R9�'� 2�8�T� U,V?� 

 z موضوع استثمار سلطة الرأي العام � دعم مقاصد ملسو هيلع هللا ىلص لم يقف ا �

الرأي العام السائد، فعمل O إ� اإلسالم، عند صناعته وÎÖاده فقط، ولكنه نظر 

 � ذإ� تصحيحه وتغيv اÐاهاته 
ً
  : لك أسلوب#الوجهة اNق، متخذا

  :أسلوب التكرار: األول

إن أسلوب ا|كرار من أáح األسا!ب |غيv اÐاهات الرأي العام، وقد اعتمد 
 z ذلك ما أخرجه ملسو هيلع هللا ىلص ا O هذا األسلوب وسبق خ²اء الرأي العام فيه، يدل
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 z اهللا عنه، عن ا Áَم بَِكِلَمةٍ  أنه((، ملسو هيلع هللا ىلصا&خاري، عن أنس ر
©
 َ¡َن إَِذا تََكل

َم َعلَيِْهْم ثَالثًا
©
َم َعلَيِْهْم، َسل

©
َ� Oََ قَْوٍم فََسل

َ
َ�َدَها ثَالثًا َح«© ُيْفَهَم َقنُْه، َوÖَِذا أ

َ
  .)Ï())أ

لقد ¡ن من �دة ا z صÙ اهللا عليه وسلم، إ�دة ال°م اoي يريد ترسيخه 
عليه الصالة  أنه� األذهان ثالث مرات، !تم بذلك اإلدراك ا|ام ل°مه، كما 

 Ø من ا اس، سلم عليهم ثالث مرات ليسمع vمع الكثÉا O والسالم إذا دخل
  .)=(اÉالس# سالمه

َكبَائِِر : ملسو هيلع هللا ىلصقاَل ا ©zِ. (( :وعن أÚ بكرة رÁ اهللا عنه، قال
ْ
²َِ ال

ْ
ك

َ
نَب"ئُُكْم بِأ

ُ
ال أ

َ
أ

اُك بِاهللاإلِ : ، قَاَل اهللابÙََ يَا رَُسوَل : ثَالثًا، قَالُوا َðْ يِْن، وََجلََس َوَ�َن َواِ�َ
ْ
، َوُقُقوُق ال

وِر، قَاَل : ُمت©ِكئًا، َفَقاَل  ال َوقَْوُل الز.
َ
َنا: أ

ْ
رَُها َح«© قُل َْتُه َسَكَت : َفَما َزاَل يَُكر"

َ
!(()æ(.  

 z استخدام ا O öديث د!ل عمNهذا ا Èأسلوب ا|كرار ل�سيخ ملسو هيلع هللا ىلص و
 فيه من بعض األعمال ال^ توعد اهللا فاعلها با ار اNقائق � األذه

ً
ان §ذرا

والعقاب، أال وÄ الكبائر، وقد كرر عنوان موضوع حديثه ثالث مرات كعادته 
 
ً
 للسامع O إحضار قلبه وفهمه للخ² اoي  عليه الصالة والسالم تأكيدا

ً
وتنبيها

ثم ذكر عقوق الوا�ين،  يذكره، فذكر أول هذه الكبائر وÄ اإلðاك باهللا عز وجل،
ثم غv جلسته عليه الصالة والسالم !ب# �م كبvة أخرى أال وÄ قول الزور، 
 وهو م%عج منها، لسهولة وقوعها ب# ا اس وتهاونهم 

ً
ح« كررها عليهم كثvا
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 عليه 
ً
  .)Ï(ملسو هيلع هللا ىلصبها مع ما Ðلبه من مفاسد، ح« تم¼ الصحابة سكوته إشفاقا

تصال، ودراسات علم ا فس اNديثة أهمية ا|كرار � لقد أثبتت دراسات اال
تكرار اNقائق وا�علومات يعمل أن  كما، إقناع ا اس باآلراء واألفfر ا�ختلفة

ومن ا�ابت � ا�راسات اإلعالمية أهمية أسلوب ا|كرار ، O تثبيتها � العقول
  .)=(وتعديل اÐاهاته، � تغيv الرأي العام

O اهات الرأي العام � ومن الشواهدÐا vاستخدام أسلوب ا|كرار |غي 
الع] اNديث ما استخدمته أ�انيا � إعالمها قبل اNرب العا�ية ا�انية، وما 

إن Ñ ا��ية : "، هذا األسلوب قائالً )غوبلز(أدى إ!ه من áاح، وقد وصف 
كن � ال��O ï األشياء، ولالفعالة يكمن ال � إذاعة بيانات تتناول آالف 

  عضب
ً
  ".اNقائق فقط، وتوجيه آذان ا اس وأبصارهم إ!ها مراًرا وتكرارا

  :أسلوب عرض احلقائق: الثاين

يعتمد هذا األسلوب O عرض اNقائق O اÉماهv، فاNقائق ا اصعة أقوى 
 O الزمن من عرض األكاذيب والشائعات، وهذا األسلوب يعتمد O ¹وأب 

ً
أثرا

ح�ام عقلية اÉماهv، وقد اعتمده عليه الصالة والسالم � مواضع عدة ا
|صحيح اÐاه الرأي العام، ومن هذه ا�واضع اجتماع ا اس بعد غزوة حن#، 

فَاَء (( :فعن عبد اهللا بن زيد بن �صم، قال
َ
ا أ ، َقَسَم ملسو هيلع هللا ىلص Oََ رَُسوWِِ  اهللالَم© يَْوَم ُحنَْ#ٍ

مُ 
ْ
ُهْم وََجُدوا إِْذ لَْم يُِصبُْهْم ِ� ا ©اِس ِ� ال غ©

َ
نَْصاَر َشيْئًا، فََكك

َ
َفِة قُلُوُبُهْم َولَْم ُفْعِط األ

©
َؤل

َصاَب ا ©اَس، فََخَطبَُهْم، َفَقاَل 
َ
 : َما أ

ً
ِجْدُكْم ُضالال

َ
لَْم أ

َ
نَْصاِر، أ

َ
 يَا َمْعَ�َ األ

َفكُ Úِ؟ َوُ�نْتُْم ُمتَ  اهللاَفَهَداُكْم 
©
ل
َ
ِقَ# فَك ْلنَاُكْم  ْم اهللاَفر"

َ
ًة فَأ

َ
َما  اهللاÚِ؟ وََ�ل

©
Hُ ؟Úِ
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، َقاَل  اهللا :قَاَل َشيْئًا قَالُوا َمن.
َ
ُ أ

ُ
Wيبُوا رَُسوَل أن  َما َفْمنَُعُكمْ : َورَُسو ِ

ُ
Ð؟ َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا :

َما َقاَل َشيْئًا قَالُوا
©
Hُ :َقاَل  اهللا ، َمن.

َ
ُ أ

ُ
Wُتْم جِ : َورَُسو

ْ
تَرَْضْونَ لَْو ِشئُْتْم قُل

َ
َذا، أ

َ
 ئْتََنا َكَذا َو�

َِعvِ َوتَْذَهبُوَن بِا ©zِ" أن  اِة َوا&ْ ِهْجَرُة إ� ملسو هيلع هللا ىلص يَْذَهَب ا ©اُس بِالش©
ْ
رَِحاِلُكْم؟ لَْوال ال

نَْصاِر 
َ
ُت َواِدَي األ

ْ
نَْصاِر، َولَْو َسلََك ا ©اُس َواِديًا وَِشْعبًا لََسلَك

َ
 ِمْن األ

ً
ُكنُْت اْمَرأ

َ
ل
ثَْرةً وَ 

ُ
َقْوَن َنْعِدي أ

ْ
نَْصاُر ِشَعاٌر َوا ©اُس ِدثَاٌر، إِن©ُكْم َستَل

َ
فَاْص²ُِوا َح«©  ،ِشْعبََها، األ

َوِْض 
ْ
Nا َOَ 1َِقْو

ْ
  .)Ï())تَل

¡ن ذلك بعد غزوة حن# وÖعطاء الغنائم للمؤلفة قلوبهم، و�ن اÐاه الرأي 
 vلك حالة من عدإ� العام �ى بعض األنصار يشo ،توزيع الغنائم O م الرضا

 z ذ اÝشفهم ملسو هيلع هللا ىلص اfاه الرأي العام، فÐا vملة |غيfقائق الNأسلوب عرض ا
�قيقتهم قبل اإلسالم، وبّ# �م بأسلوب السؤال واÉواب، أنهم ¡نوا )رق# 
باoل والضالل والفقر، فأعزهم اهللا باإلسالم وهداهم وأغناهم، فأقروا ذلك 

وصدقوا، كما عرض عليهم حقيقة حاW عليه الصالة والسالم عندما بأنفسهم 
، فآووه وأمنوه، !وجه الرأي العام 

ً
 خائفا

ً
حقيقة إ� هاجر إ!هم، فقد ¡ن طريدا

وجوده عليه الصالة والسالم مع األنصار أك² غنيمة، فغvهم رجع أن  مفادها
  .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا بالغنائم ا�تكونة من األغنام واألبقار، وهم رجعوا ب

إن الرأي العام اoي يؤسسه االتصال الفعال O أساس من ا�صارحة باNقائق 
 وثقته بها متينة، فأسلوب عرض ، تأ¯ مواقفه ثابتة

ً
ويكون تأييده لقيادته قويا

  .)Ï(اNقائق من أهم األسا!ب الفعالة � تغيv الرأي العام
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ي العام ا�اخö والعال� لصالح وبإمfن ا�سلم# ا!وم تغيv اÐاهات الرأ
قضاياهم، بعدما أنعم اهللا عليهم بوسائل اإلعالم ا�ختلفة من صحف ومواقع 
الك�ونية، وÖذا�ت، وO رأس Ø ذلك ع�ات القنوات الفضائية، وما احتوته 

 z إلدارة وسائل اإلعالم هذه ملسو هيلع هللا ىلصمن برامج، وقد ترك  ا ا 
ً
 فريدا

ً
، منهجا

  .ة اإلسالم وا�سلم#واستخدامها دم

W���'� O M�� :�(�V5	 Q�?'� R9�'� U� 0� �# �,4��'� 

حارب اإلسالم Ø من ºاول خداع الرأي العام وغشه، ف± تضليل الرأي 
ع للمصالح العليا، وÖفساد لثوق العام، وقد أو� يالعام إهدار للطاقات، وتضي

ة، فÒ أهم ر�ئز بناء الرأي العام، اإلسالم ا�قة � نقل ا² وا�علومة عناية بالغ
 Úي أخرجه مسلم، عن أoديث اNكذلك حرم ا|ضليل واداع والغش، ف± ا

الَح فَلَيَْس ِمن©ا، (( :قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا أن  هريرة رÁ اهللا عنه، َمْن 5َََل َعلَيْنَا الس"
َنا فَلَيَْس ِمن©ا   .)Ï())َوَمْن َغش©

 z السالح ا�حارب للمسلم#، وب# من تعمد ب# حامل ملسو هيلع هللا ىلص لقد قرن ا
غشهم بالفعل والقول، وجعلهم � م%لة واحدة ف°هما ال يهتدي بهدي 

  .)=(ا�سلم#، وال يقتدي برسو�م وال يعمل بعمله

عليه الصالة والسالم، حذر من اoي يضلل الرأي العام عن غv قصد  أنهكما 
، فقد أخرج اإلمام مسلم، عن حفص بن

ً
: ملسو هيلع هللا ىلص اهللاقَاَل رَُسوُل  :�صم قال أيضا

َمرِْء َكِذبًا((
ْ
َث بُِكل" َما َسِمعَ أن  َكَ- بِال   .)ºُ(()Ïَد"
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وÈ هذا اNديث زجر ل� إنسان يتحدث وين� Ø ما سمع من أخبار، ألنه � 
، واNديث 
ميع ما يسمع يقت¾

ً
أن  العادة يسمع األخبار الصادقة والfذبة معا

 الكذب فيها، و�ذلك من ºدث باألخبار 
ً
، ح« وÖن لم يكن متعمدا

ً
الfذبة أيضا

  .)Ï(كë (مه كë خطؤه

  :التثبت من نقل األخبار

تنتقل األخبار داخل ا�جتمعات بÍعة كبvة، ومع تطور وسائل اإلعالم 
وتنوعها صارت األخبار تنت� انتشار ا ار � ا�شيم، ومع ما � Ñعة انتشار 

ائد عظيمة، إال أنها تعد � ذات الوقت آفة ت� ا�جتمعات، فليس األخبار من فو
،أو  Ø ما ينقل صحيح، وقد يكون بعضه إشاعة،

ً
مبالغة � نقل ا² أو  كذبا

 
ً
ا�قة � ا قل، وفهم إ� ما يكون نقل األخبار �اجة ماسة  وتضخيمه، و)&ا

مناùة اÐاه أو  سياسية للمراد، فضًال عن احتمال تلفيق ا² واف�ائه �وافع
&ذر بذور الفرقة، وتأجيج نار االف ب# ا اس، oا أوجب اهللا عز أو  مع#

 من إيقاع 
ً
 O ا�صلحة العامة وااصة، ومنعا

ً
وجل ا|ثبت من األخبار، حفاظا

�m�W�V�U�T�S��R�Q�P�O :الفتنة، وزرع الفرقة، فقال اهللا تعا�
�`�_�^�]�\�[��Z�Y�Xl ]جرNاتا :ñ[.  

وهذا أمر للمسلم# با|ثبت فيما يأتيهم من األخبار، و�اصة تلك ال^ تأ¯ 
من طريق الفاسق# ا�تهم# بصدقهم وÖخالصهم، فال يستعجلوا � ا|صديق 
 أبرياء من غv يق#، ويصيبوهم باألذى فيصبحوا نادم# 

ً
واNكم فيتهموا أناسا

ات � سبب نزول هذه اآلية، كما أنها لم حينما تظهر براءتهم، وقد اختلفت الرواي
ترد � كتب اNديث ا�عت²ة بسند مقبول، ولكن O أي حال فسياق اآلية يب# 
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 z موثوق به، لو صّدقه ا vملسو هيلع هللا ىلص أنها نزلت � حادث ما، أخ² به �² غ
 
ً
وا�سلمون ل�تب عليه ظلم أناس أبرياء، واآلية Çتوي بطبيعة اNال تعليما

 
ً
�م# مستمري ا|لق# والشمول وذوي خطورة عظيمة أخالقية  وتأديبا

يكون واجتماعية ال Ý-، ألن ا|ثبت يكون أوجب وأو�د � الظروف ال^ ال 
وتسديده و�Öامه ووحيه، وذو نفوذ روã عظيم � اتع فيها نz مشمول بر�ية اهللا

  .)O)Ï أتباعه

جتمع، وقد ºدث انتشار بعض إن تصديق األخبار الواردة دون تثبت يفتك با�
 � الرأي العام، قد Îر ا&الد 

ً
أو  قطع عالقات سياسيةإ� األخبار اضطرابا

ا�قصود أن  يدخلها � حروب، ثم يتب# بعد ذلك كذب ا² وبطالنه، ويتب#
  .منه تضليل الرأي العام وخداعه

شكيل الرأي وO هذا ا حو يكون ألي خ² مهما ¡ن وزنه دور � صياغة وت
 يكون الرأي العام O أساس سليم، 

ً
 صادقا

ً
العام وم« ¡ن هذا ا² صحيحا

 تش� رأي �م خاطئ
ً
 ومغرضا

ً
  .وÖذا ¡ن ¡ذبا

وهذا ما يفÍ  ا §اربة اإلسالم الغش وعدم ا�قة � األخبار، و§اربة 
خم من أمر ضتُ أو  ،الشائعات ال^ تقوم O نقل خ² ¡ذب ال أساس W من الصحة

التشكيك وا&لبلة  ة غv حقيقية، فالشائعات تؤدي إ�وÐعله يبدو � صور
vح � vماهÉوأول ا�عني#  ة شديدة وتؤدي إ�وتوقع ا ،öالفرقة وال]اع ا�اخ

بذلك وسائل اإلعالم ال^ تمتلك القدرة O تكوين رأي �م مع# من خالل ما 
  .تبثه للناس من أخبار

هللا عز وجل الرأي العام عندما يستشعر اإلشاعة أال يساهم � ن�ها وقد وجه ا
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m�z :ذ قالإسؤول# وا�ختص#، يعرضها O ا�أن  وترديدها، ولكن عليه
�l�k�j�i�h�g�f�e�d�cb�a�`�_� �~�}�|�{
�z�y�x�w��v�u�t�s�r�q� po�n�ml 

سؤو!ة ، وهكذا يوقظ اإلسالم إحساس الرأي العام ويشعره با�]õæ: النساء[
  .إلدراك خطورة الشائعة ال^ توقعه � اvNة
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  اخلامتة

أهم ا تائج ال^ توصل إ!ها ا&حث اNا7 � ضوء أهدافه، إ� وÈ اتام نصل 
أهم ا|وصيات، وقد جاءت ا تائج موافقة �ا اعتقده ا&احث إ� ثم نصل بعدها 

ذ اتضح بعد إ §دود، ا�دي ا بوي ال�يف غvعطاء السنة ا بوية وأن  من
، ومن ة والسالم لظاهرة الرأي العاما&حث وا|تبع استثمار ا z عليه الصال

  :خالل ا&حث Îد ا&احث ما يأ¯

  :النتائج: أوالً

Ï - استثمار الرأي العام طيلة حياته، من O عليه الصالة والسالم z عمل ا
ألحيان، وÖيالئه األهمية ا&الغة، خالل ا ظر فيه وتدبره، واألخذ به � كثv من ا

واستثماره |حقيق مقاصد اإلسالم، فfن يراقب الرأي العام ويعمل O قياسه، 
وصناعته مناùة لتين � ا�اخل واارج، كما عمل O تعديل اÐاهات الرأي 

  .العام السائد و�ن W � ذلك أسا!ب، كذلك حذر من خداع الرأي العام وتضليله

=-Ýا z للممارسة السياسية، فهو ينظر ملسو هيلع هللا ىلص ذ ا 
ً
من سلطة الرأي العام §ورا

 .قوة حقيقة تسخر لصالح ا�جتمع أنهالرأي العام O إ� 

æ - هرÉعندما جاءه األمر با W ن استطالع الرأي العام وقياسه أول عمل¡
 .با�عوة

م داخö حرص ا z عليه الصالة والسالم O تنشئة وÎÖاد رأي �م سلي-<
وخارå، وأمده بالقدرة O ذلك، من خالل عرض اNقائق ا�ابتة أمامه، وÖمداده 

 .با�علومات الصحيحة ال^ تساعده O تكوين رأي �م صائب

í- z اهاته إ� ملسو هيلع هللا ىلص نظر اÐا vتصحيحه وتغي O الرأي العام السائد، فعمل
 .الوجهة اNقإ� 
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ñ- اول خداعº من Ø الرأي العام وغشهحارب اإلسالم. 

  :التوصيات: ثانياً

Ï- م وأصحاب القرارfNاالهتمام بالرأي العام واستثماره دمة ا�ين ونصح ا
ومرا�ته وتدبره، واعتمادهم � ذلك O ¢موعة من ا²اء وا�ستشارين 
وأصحاب الرأي ا�خلص# � �تلف االختصاصات، فهم اoين يش�ون الرأي 

  .العام

=-Nا&يئة السياسية واالقتصادية ا�ناسبة حث ا vتوف O م وصناع القرارf
 .إلبداء الرأي

æ -اكمNإبداء الرأي |تحقق وظائفه خدمة للمجتمع وا O حث ا�جتمع. 

>- 
ً
حث أصحاب الفكر والرأي السديد O تشكيل cا�ت للضغط سعيا

 .|حقيق مصالح ا�سلم# داخل أوطانهم وخارجها

í-لقضايا  ا|حرك ùا�نا åواار öالسيا÷ لصناعة الرأي العام ا�اخ
األمة، وتعديل اÐاهات الرأي العام السائد، وا|أكيد O حسن اختيار من يؤدي 

 .هذه ا�همة

ñ- وسائل اإلعالم ا�ختلفة O #وحث القائم z ملسو هيلع هللا ىلص ا|أ÷ بمنهج ا �
 .ا|عامل مع موضوع الرأي العام

oمد هللا اNوا Wآ Oنبينا §مد و O اهللا وسلم Ùات، وصNي تتم بنعمته الصا
  .وصحبه أcع#
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  أثر الفضائيات يف تزييف الوعي

  وتغيري املنظومة القيمية للمتلقي العريب

  عالء الدين أمحد خليفة . د

  اإلسالمية  اجلامعة -كلية اإلعالم 

  

E 

انفردت الفضائيات العربية � ن� ا�بادئ وا|وجيهات ال^ تشجع O ا�قافة 
وال^ تؤثر O أنماط سلوك وأخالقيات  ،االستهالكية  مط اNياة االستهالكية

الشباب ا�راهق، وتزيد من همومه ومعاناته |بعده عن Çقيق رسا|ه اNضارية 
ته القومية ال^ تتناسب مع مشاريع ا|نمية الوطنية وأدائها � ا|عمق �قاف

الشاملة ال^ تسهل االتصال وا|عبv وتعددية اآلراء � §اربة تدفق الغزو ا�قا� 
  .واالجتماÌ ا�عادي

يتأثر ا�جتمع اÉماهvي العر� ا!وم بالظواهر ا�مïة �راحل اإلنتاج 
أن  �ها ب# أفراد �ئلته و¢تمعه بدونون ،الرأسما7 بنقل ا�ضام# اإلم²يا!ة

�شاهدته  ؛يý م�تها وÝريبها لعاداته وأخالقه وسلو�ه اإليما¸ وال�بوي
 ا�ستمرة &ث األقنية الفضائية العربية 

ً
سلو�ية جاهزة للتغv ال^ تبث أنماطا

خطر كبO v ا�قافة إ� االجتماÌ وا|فاعل معها بأسلوب مرن، وقد يؤدي 
 � حدود ا�جتمعات ا امية حيث ºدث االضطراب  ،حلية والوطنيةا�

ً
وخصوصا

  .ب# اإلنتاج ا�حö وا|أقلم مع الظواهر ا مطية السائدة
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  :مشكلة البحث

الغزو ا�قا� واالجتماÌ ا�عادي للتوجهات اإلسالمية O إ� يتطرق ا&حث 
ال^ زادت من ظهور األجهزة  السيما بعد ظهور ا�ورة الرقمية ،اÉمهور العر�

 ،وأجهزة تقنيات اإلن�نت ،ووسائل االتصال ا�تعددة ،اإلعالمية السمعية وا�رئية
إ� �يث حولت عالقة اÉمهور الواسع  ،وتفوق عمليات ا�ؤثرات الصورية

ا|مسك بوسائل اإلعالم ا�رئية O ش� نسق حواري متفاعل بينهم حرمهم من 
عالمية ا�فيدة � توجيه ا�قافة وال�بية األخالقية اإلسالمية، تدفق ا�ضام# اإل

وتبÜ قيم ومبادئ سائدة � ¢تمعات Çمل ثقافات هجينة تؤثر O سلو�ياتهم 
 O ،مل عوامل موضوعية � ال�بية وا|اريخ واالقتصادÇ ،وأخالقياتهم وأذواقهم

 ،وتقليد ا�ناسبات ،بسواقتناء ا�ال ،ش� أنماط غريبة � مستوى اإلنتاج
وÖيقاف منطلقات ا�قافة العربية اإلسالمية عند تدفق ا|يار ا�عادي ا&ديل 

  .للقيم اإلسالمية األصيلة

 O تلك ا�مارسات وآ!ات العمل ال^ تقوم Ø وهنا يكشف هذا ا&حث
  .هذا الغزو واالستنتاجات وتوصيات مهمة وقيمة

  : منهج البحث

تماد ا&احث O منهج ا&حث الوص±، ووظيفة ا�نهج اقتضت ا�راسة اع
الوص± تقوم O وصف الظاهرة ال^ يدرسها ا�نهج ا�ذكور من خالل cع 
ا�علومات عنها ووصفها بدقة، فا�راسات الوصفية تستهدف وصف األحداث 
واألشخاص وا�عتقدات واالÐاهات والقيم واألهداف وا|فضيل واالهتمام 

حث الوص± يعتمد � معلوماته O الواقع ا�عيش نفسه، أي وصف ومنهج ا&
الظواهر وتتبع عالقتها باالعتماد O الظاهرة ذاتها، وÈ ا�راسات اإلعالمية تهتم 
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ا�راسات الوصفية � معظم إجراءاتها ا�نهجية بعملية cع ا&يانات وتسجيلها، 
يل ا�ضمون ألية رسالة إعالمية، oا يعد ا�نهج الوص± أداة مهمة � دراسة Çل

  .ويعتمد � ذلك O مالحظة ووصف مادة االتصال

  :القنوات الفضائية العربية واإلسالمية ومنظومة القيم: أوالً

يساهم اإلعالم مساهمة أساسية � تشكيل القيم والعادات واالÐاهات 
Òات جوهريإأن  وأنماط السلوك � ا�جتمع، ومن ا&ديvة � هذه حداث تغي

اÉوانب þدم أهداف العو�ة، وقد ساهمت الفضائيات بش� خطv وÑيع � 
للتطور ا|قÜ ا�ائل وا|نوع واألطر اÉذابة (ا|أثv � ¢تمعاتنا وØ È الصعد 

öوا|لفزيون ا�ح öا�قابل ضعف اإلعالم ا�ح Èا|عامل إ� ، �ا دفع ا�شاهد )و
تساهم مساهمة خطvة � تشكيل وÌ أن  فأتيح �ا ،ةمع تلك القنوات الفضائي

فلم يعد ا ظام  ،وتغيv أنماط سلو�ه ،وتغيv سلم األولويات القيمية �يه ،الفرد
و§اور يشدنا ويتدخل � شؤوننا  ،بل وافد متطفل ،اإلعال� اÉديد ¢رد وسيلة

 
ً
 أو  و�þق حياتنا ااصة بال أدâ تهذيب أحيانا

ً
  .)&ا

Æعض القنوات الفضائية ذات ا|وجه و& ÚاÎن هنا ال نل� ا�ور اإل
ا�قافة ا�صنعة بطريقة أن  ، ولعل ا�ؤلم)Ï(اإلخباريأو  ا�علوما¯أو  اإلسال�

 
ً
 وáاحا

ً
نها تل¹ من يتبناها ويروج �ا من أبناء أوالسيما و ،إغرائية تل¹ رواجا

وال Îهل أحد  ،حد ماإ� طلوبة ومرغوبة م) القيم الوافدة(جتتنا �ا يوã بأنها 
نكوصها وتراجعها، وÈ أو  قيمة األخالق وخطورتها وأثرها � رفعة األمم

 ))إنما بعثت ألتمم مfرم األخالق((: قوW ملسو هيلع هللا ىلص اNديث ال�يف عن رسول اهللا 
  ).صحيح اÉامع(
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m�k: � كتابه العزيز� اوأث¼ اهللا جل جالO W ُخلقِه فوصفه سبحانه وتع

o�n�m�ll ]وعن مناهج ا�فسدين � اإلفساد يقول األستاذ ]<: القلم ،
 ýالسياسة §اربة ا�ساجد با�راقص): (ر5ه اهللا(مصط- صادق الراف Èو، 

و§اربة فنون  ،و§اربة العقائد بأساتذة حرية الفكر ،و§اربة الزوجات با�ومسات
  )! القوة بفنون الثة

  :و? األمر ببيت شعره الشهvوþت] الشاعر أ5د ش

  فإن همو ذهبت أخالقهم ذهبوا  وÖنما األمم األخالق ما بقيت 

خطورة األخالق والقيم ال^ Ä عماد شخصية إ� وقد فطن أعداء اإلسالم 
oا عملوا بدأب وخبث Ð Oريد ا�سلم من  ،ومصدر قوته وتمïه وعزته ،ا�سلم

 ملسو هيلع هللا ىلص وجاء بها الرسول الكريم §مد  ،ï بهاعوامل قوته وقيمه وأخالقه ال^ يتم
�m�Q�P�O�N: األمة اإلسالمية � كتابه العزيز� اح« وصف اهللا تع

� �̂]�\�[�ZY�X�W�V�U��T�S�R
�g�f�e�d�c�ba�`�_l ]آل عمران :ÏÏê[  لكن ،

أعداء اإلسالم ما انفكوا يعملون إلضعاف األمة وزحزحتها عن عقيدتها وÖيمانها 
فوظفوا األموال الطائلة للسيطرة O  ،من أين تؤ� الكتف و�يفوعرفوا  ،وقيمها

أصبح العالم ا!وم كما حلم به اNا�ون باألمس القريب أن  بعد ،وسائل اإلعالم
�Ñن ما ين� فيها األخبار وال Ý- األحداث إذ تتناقلها  ،أشبه بقرية صغvة

 
ً
} ا�سافات إ� Ü ا�ائل وهكذا حيث أدى ا|طور ا|ق ،األفواه و�Ðها مرارا

  ،وÎتاز ا�ول ،!ع² القارات ،وÖلغاء اNواجز
ً
 مهذبا

ً
 ضيفا

ً
 !دخل Ø بيت تقريبا

 يتدخل � Ø 4ء، ح« � أنماط سلو�نا وسلوك أبأو 
ً
 ماكرا

ً
 خبيثا

ً
نائنا �بثا

 بقاياه وآثاره � دهالïها وطرق
ً
 نياته دون ،تفكvنا تار�

ً
وذلك ، )Ï(نشعرأن  )رسا
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والفضائيات ال^ توصف كأخطر وأبشع وسيلة  ،Hه ع² وسائل اإلعالم ا�تقدمة
ا�ثقف# واألمي# وا�تعلم# بال استثناء  ،وتستقطب الصغار والكبار ،تغزو ا&يوت

 ðر�ة واالتصال ا�باNلك ¡لصوت واللون واo بما تمتاز به من خصائص تؤهلها
وبسبب مناسبة ا�من  ،إمfنية اNصول عليها أو واالنتشار وسهولة االستخدام

و�عرفة حجم تأثv ا|لفزيون نكت±  ،ما دون ذلكأو  oوي ا�خول ا�توسطة
ال^ ، )أعطÜ هذه الشاشة الصغvة وأنا سأغv الشعب الفرن3: (بمقولة ديغول

 
ً
 أو  Ýت] خطورة هذا اÉهاز � تغيv ا�جتمعات سلبا

ً
أنماط وا|أثv �  ،إÎابا

øورة ا�حافظة O O وهنا البد من ا|أكيد .... فfرالسلوك والقيم واأل
و�داتها وأحfمها ال^ ال Çيد  ،خصوصيتنا كأمة مسلمة �ا منظومتها القيمية

دنا ضد أøار و�اطر العو�ة وسيل أوالنا وشبابنا وءأÑنا ونسا صنوأن Æ ،عنها
رادع أو  ط علينا ع² الفضائيات بال ضابطاoي يهب ،اإلعالم الغر� ا�دام

وليس اإلعالم الغر� وحده بل  ،بكل ما ºمله من اÆرافات خلقية وسلو�ية
ويفوق عليه  ،الكثv من ا تاج العر� الفÜ اoي ºاكيه � ا�ضمون وا�دف

 � اإلسفاف والتسلية الرخيصة ااوية، حيث تكë برامج ا�سابقات 
ً
أحيانا

واإلحساس الفÜ �ى  وقا�ع¼ وتنحدر باoأو  الفكرةإ�  ال^ تفتقر واأل)¸
، فلماذا ال تكون ا�ضام# اإلعالمية العربية ـ � األقل ـ وسيلة )Ï(ا�شاهد

وال^ تمثل  ،حضارية لن� ا�علومات واألفfر ا�بنية O الصدق وا�وضوعية
من أجل تكوين توجه �م ورأي ا�نظومة القيمية ال^ يصوغها اإلسالم الصا� 

و�اذا ال تكون برامج ال�فيه والتسلية بمستوى .... �م منسجم مع هذه ا�نظومة
يليق بإنسان يعيش � األلفية ا�ا�ة ويواجه Ø ا|حديات وا|ناقضات ال^ 

  .Çدق به من Ø صوب
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 عديدة ºاول
ً
طرق عدة يغرسها � ا�جتمع العر� بأن  ويبث ا|لفزيون أفfرا

[Nر مثًال ال اfندر(إدخال وترويج وتطبيق فكرة  :ومن قبيل هذه األفÉا ( �
أو  ال يمنع ا�رأة من القيام بأي دور يقوم به الرجلأن  ¢تمعاتنا وتعÜ باختصار

نما Ä الظروف وا&يئة وا|نشئة وÖ،  يمنع الرجل من القيام بأي دور تقوم به ا�رأة
 معينةال^ حددت ل� منهم

ً
وoلك فيمكن تغv تلك األدوار بتغv  ،ا أدوارا

وهذا ما Îري �طى حثيثة  ،ا�فاهيم وا�وروث ا�قا� وا�يÜ وا&يئة االجتماعية
ذ توظف اإلمfنات وا�ال¡ت وتدعم ا�يئات ا�ندفعة � إ ،هادئة اآلن وبال ضجة

  .)Ï(خدمة هذا االÐاه

ا�راما قد ابتدأت بال�ويج Nرية ا�رأة فإذا ¡نت الصحافة وا|لفزيون و
ألن ا|طبيقات اÉندرية أشبه بالشبكة  ،فإنها لن تنتÒ بها ،والسفور ثم ا�ساواة

وتتغلغل أصابع  ،العنكبوتية العمالقة تتضافر � تطبيقاتها جهود دول وحكومات
 ومؤسسات ،وÖدارات ا�وائر ،وسياسات اإلعالم ،منفذيها � مناهج ا�دارس

وتقويم  ،وسقف زمÜ §دد ،ا�جتمع ا�د¸ بتخطيط عل� مدروس )ية � ا�قة
ل� مرحلة عمل ودورات ميدانية تطويرية ل� بت، ووجدت تلك األفfر � 

  ،ا|لفزيون أáح وسيلة |حقيق أهدافها
ً
وخاصة ع² ا�راما ا|لفزيونية أفالما

ناهيك عن ا�سلسالت ) يببالفديو H(ومسلسالت وتمثيليات وح« ما يس  
  .)=(ا�دبلجة

يع�ف §مد دياب ا�وT مدير فضائية الشارقة بأن القنوات العربية السيما 
كم هائل من ال²امج، ولألسف تعتمد هذه إ� ال^ تبث O مدار ا!وم Çتاج 

ا�حطات O نسبة كبvة من ال²امج وا�ساحة الواسعة من ا&ث الفضا, تضطر 
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 ب# ما تبثه قناة وما تبثه  ،أخذ الغث قبل السم#إ� ت القنوا
ً
وال Ðد فارقا

الطعام الفاسد اoي يصيب اÉسم با�رض أهون بكثv من ال²نامج ن إ أخرى،
 �ا يبث � بعض القنوات الفضائية ن إ الفاسد اoي يدمر العقل واألخالق،

ً
كثvا

  .العربية يثv الفزع والرعب

ا�سلسالت وال²امج ال^ تبثها ن إ ):م](ال� سعد &يب ويقول ابv اإلع
 عن  ،الفضائيات العربية Ýتلف فقط � االسم

ً
أما ا�حتوى فال Ýتلف كثvا

ألن اإلنتاج ا|لفزيو1 اoي þدم القنوات العربية ال^ ظهرت ح«  ،ا�ستورد
ت من اآلن لم يتطور بالش� اoي يتناسب مع حجم الطلب، تضخمت القنوا

  .حيث العدد ولم يواكب هذه الزيادة العددية أي تطور مناسب

وتد¸ مضمون القنوات الفضائية العربية موضع إcاع من قبل خ²اء اإلعالم 
بما فيهم بعض من يشار�ون � تقديم برامج � هذه الفضائيات ابv اإلعال� 

 من القنوات شغلت معظمن إ :أحدهم يقول) 5دي قنديل(
ً
سا�ت إرسا�ا  كثvا

، أو  ،باإلنتاج القديم نفسه
ً
تدنت بمستوى اإلنتاج بعرض مواد أكë إسفافا

 الجتذاب مزيد من ا�شاهدين
ً
، سعيا

ً
  .وفسات# أكë ق]ا

O ) قنوات فضاية(وأطلق الfتب الصح± عرفات نظام ا�ين تسمية 
بيوتنا إلفساد � إ) علب الليل(نقل إ� نها تهدف إ: الفضائيات العربية، وقال

و�أنها أجسام طفيلية تراجعت  ،فÒ ¡ألوبئة تتfثر بال هدف وال م²ر ،األجيال
لت3ء ألوطانها وألمتها وتبث برامج Çث O العنف  ،عن أهدافها من أجلها

  .واالÆراف

 
ً
وأكد مهتمون باإلعالم øورة تأكيد ا�وية ا�قافية العربية واإلسالمية إطارا

 للفض
ً
 من قيم وثقافات �ما

ً
ائيات العربية، فالغزو ا�قا� اoي نتعرض W حا!ا

مغايرة  ا يتطلب بلورة فكر عر� أصيل يستمد من اإلسالم قيمه وتراثه 



−�	�−  

اNضاري وأن تكف عن تدمv أخالق شعوبنا و�Öائنا عن قضايانا وا�ؤامرات 
  .)Ï( ال^ Çيط بها

آمال (د � جدة أجرتها ا&احثتان وÈ دراسة استطالعية � جامعة ا�لك فه
نسبة أن  عن أثر القنوات الفضائية كشفت ا&احثتان) منال الصوما7(و) السايس

)ñÏ,í (%O العن] النسا, يستخدم كعامل جذب من قبل ا�حطات أن  وافقت
من عينة ا&حث بأن القنوات %) õè,í(الفضائية لزيادة نسبة ا�شاهدين وأجاب 

vما تقدم برامج تتعارض مع قيمنا و�داتناالفضائية كث 
ً
  .ا

أثــر مضــامني الفضــائيات العربيــة علــى تزييــف الــوعي االجتمــاعي : ثانيــاً

  :والديين

بعد مشاهدات وقراءات نقدية وÖعالمية لعينات عشوائية للكثv من مضام# 
ال أن  العديد من ا�الحظات منها إ� روااأش ،هذه العينات أجراها باحثون عدة

أو  ،وخلوة ب# رجل وامرأة ،من عالقة �طفية مسلسلأو  كاد Ýلو تمثيليةت
وتقديم ذلك � إطار مشوق يستدر العواطف والشفقة O  ،مشهد زفاف ورقص

ويمنحها  ،ويطبع تلك األنماط السلو�ية الغربية عن ¢تمعاتنا ا�حافظة ،ا&طل#
m�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å :جواز مرور ومبار�ة
Ò�Ñ�Ð�Ï��Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�ÔÓl ]ا ور :Ïè[.  

السخرية واالنتقاص من صورة ربة ا&يت واألم البسيطة كشخصية زوجة ÷ 
السيد ال^ ذهبت مثًال عن رواية áيب §فوظ إذ بدت � )ية االستfنة 

بينما ظهر الزوج � )ية االزدواجية وا|ناقض ب# سلو�ه  ،واالستسالم والسلبية
غرس الشك وزرع بذور ا|مرد �ى ا�رأة O صورة ربة � ا&يت وخارجه، ل

                                           

�� ��>!¦ @�N� ²>,��� :�;!� �!�E��� (!K�� ^>�Z8�� ^.�)�� ]���� ,y.�:a� =�¡ ,
� , :�
−�S* 



−�	�−  

ا&يت ا�حافظة، وتشويه مع¼ الطاعة الواعية ا�حبة ومن ثم نفور ا�رأة من تلك 
  .الصورة وا|مرد عليها

 ما  ،والسخرية واالنتقاص من صورة ومfنة علماء ا�ين وا�تدين#
ً
إذ كثvا

 ذا شخصية ضعيفة
ً
ك Ðري اللغة العربية O لسانه و�أنها كذل ،يبدو الشيخ بليدا

ذلك غv أن  ن بداÖو ،أضحو�ة للنيل من مfنة ا�تدين# ومن لغة القرآن الكريم
 أو  مقصود

ً
  .ولكن ا|كرار يؤ�د القصدية وا|عمد وسبق اإلùار ،جاء عفويا

االنتقاص من ال�ع واألحfم اإلسالمية بالتشويه وا|جزئة مثل السخرية 
�m�Õ�Ô�Ó�Ò: بالقاعدة الواردة � كتاب اهللا تعا� ا�تكررة �Ñ�Ð�Ï�Î�Í

�ë�ê�é�è�ç�æå�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø×�Ö
í�ìl ]ا&قرة :=æê[الة ا ادرةNا�مثلة(وتظهر ا�رأة  ،، وتهويل حجم ا ( �

عقالنية، كذلك قضايا اإلرث ال^ تطرح � أو  مأزق غv م²ر وبال أدâ ر5ة
  ).نثي#لثكر مثل حظ اال(وã بالغX والظلم بالنسبة للمرأة سياق درا� ي

والغزل  ،والعالقات ا�اجنة ،االختالط غv ا�نضبط � اÉامعة والعمل
واحتقار القيم وا�عا¸ ¡ل�ف والعفة والفضيلة، فالفتاة عفيفه وÄ  ،الفاضح

öعالقات و ،وتأخر � الليل ،تعمل فتاة إعالن بمالبس فاضحة وت²ج جاه
  أنهيظهر  ،وعدم Çرج من شاب غريب وافد للبيت ،مفتوحة

ً
 نفسيا

ً
يعا¸ كبتا

 بسبب ضغط تدينه غv الصحيح
ً
واoي يدفعه �حاولة ا|حرش بالفتاة  ،وضعفا

فيلم (العفيفة فتاة اإلعالن ال^ تنت] عفتها O ـ ا�تدين ـ اoي أساء بها الظن 
 فبم يعرفون ال�ف والعف) اإلرهاب

ً
وهذه الفكرة تتكرر  ،قلب للمعا¸ نهإة إذا

 ما تظهر الفتاة
ً
ا�رأة O أنها مسلمة وÄ تذكر اهللا أو  بصيغ متعددة، إذ كثvا

ما يوã أنها مسلمة وÄ تفعل ما ال يفعله إال اارجون من اإلسالم من أو � اتع
  .االختالط غv ا�نضبط وا|²ج والعالقاتأو  مراقصة األغراب
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وبا�قابل ا ظرة  ،عة أسلوب العناد وا|مرد وا|]ف من وراء الزوجإشا
  ،ا�نتقصة من الزوج إزاء زوجته

ً
و�أن األزواج ال يرون � زوجاتهم ما يÍ أبدا

يرون Ø  ،راقصةأو  زميلةأو  سكرتvةأو  ةفهم � توق وتلصص O األخرى جار
إلشاعة ا فور من  ؛اواتأوYك أcل من زوجاتهم اللوا¯ يظهرن مهمالت 5ق

وإلعطاء أنموذج ا�قت للزوجة  ،وÐميل ا�نكر واNرام ،العالقة الزوجية ال�عية
O أنها ا�رأة ) السكرتvةأو  الراقصة(وتقديمها  ،الراقصةأو  وللمرأة بالسكرتvة

 ما تكون مت²جة مكشوفة  ،ا�بتغاة وا�شتهاة ال^ يتطلع إ!ها الرجل
ً
وÄ دائما

واالقتداء بالراقصات وا�مثالت  ،تقليدهاإ� فاتن Éر الزوجة ا�حافظة ودفعها ا�
  .الكتساب رضا زوجها وحبه كما توهمها ا�راما وتن]ف عن القدوة اNقيقة

�¦�§�m :قال اهللا تعا� ¥¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z
�¶� µ �́³� ²±�°� �̄ ®� ¬�«�ª�©�¨

�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸l النساء :Ïè.  

ال أخ�²م بنسائكم من أهل اÉنة؟ الودود الولود أ: ((ملسو هيلع هللا ىلص سول الكريم وقال الر
 ح« ترuضهذه يدي � يدك ال أذوق غم: قالتال^ إذا ظلمت 

ً
اه رو)) ا

  ).<ñê=(&ا¸، صحيح اÉامع ا�ارقطÜ والط²ا¸ وحسنه األ

إشاعة األنماط االستهالكية واالستعراضية وا�ظهرية � السكن واألثاث 
وÈ ¢تمع ا�حتكرين  ،وتفخيم صورة ا�رأة االرستقراطية ،بس وا�أكلوا�ل

واالستهزاء  ،وا�تنفذين وÐار ا�خدرات O حساب الطبقات العاملة والفالح#
وابتذال  ،والسخرية من قيمهم وتقا!دهم وÖظهارهم بصفة اللصوصية والغباء

االستهانة بالقيم إ� دي �ا يؤ ،�Ñن ما يسقطن � الرذيلة) كخادمات(نسائهم 
Çقيق ال�ف وا�غريات إ� والطمع بالëاء الÍيع للوصول  ،واÉحود با عم

  .وا|نكر للتقا!د واالنسالخ من األصول ،وا�fنة
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  ،وعرف اجتماÌ ،اإليهام بأن اNجاب �دة شعبية
ً
 تعبديا

ً
 دينيا

ً
 ،وليس واجبا

 ادمة وال^ تعا¸ �هة تريد إخفاءهافا�رأة العجوز ترتدي اNجاب واÉاهلة وا
  .أما ا�ثقفة وا�تح�ة واÉميلة فال ترتدي اNجاب فقط، ا�تخفية من أمر ماأو 

ن هناك الكثv من إف ،بينما الواقع االجتماþ Ìيل بالصور اإلÎابية اNميدة
 Èهن وÑمالت ومؤثرات � أ� 

ً
 وعمليا

ً
الشابات ا�لÓمات متفوقات علميا

و�أن الصورة  ،وهذا تغييب تام متعمد للنموذج اإلسال� للمرأة ،تمعاتهن¢
  .اإلسالمية للمجتمع وللمرأة ا�سلمة ال تصلح للظهور � وسائل اإلعالم

 إ
ً
فخالفات وتمرد ب# األب  ،براز ùاع األجيال بش� يهول األمور كثvا

 
ً
 وÖناثا

ً
 بإظهار األب مث ،واألم واألبناء ،واألبناء ذكورا

ً
 غليظا

ً
 قاسيا

ً
ًال مÓمتا

 
ً
األبناء وفعل ما  |²ير تمرد ؛ال يفهم حالة ا|طور ال^ يمر بها ا�جتمع ،متخلفا

 ،األمأو  من وراء ظهر األب ،ون �ا þالف القيم وا|قا!دؤيريدون وما يشا
  .با|مرد والعصيان وا|حايل

Èي والزواج العرÍورق بدأت فكرة الزوان إ وح« ،تشجيع الزواج ال O ج
 وأذى اا الشباب الطريق األسهل واألكë إذ علمو ،أول ما بدأت � األفالم

ً
عوجاجا

وأثاروا الشهوات باالختالط واألفالم  ،وا سبل الزواج ال�Ì السليمÍ© بعدما عَ 
  .واأل)¸

ا�مثالت والراقصات أهم بكثv من العلماء وا��ة أن  ترسيخ فكرة
 ،كخفة ا�م وا�قافة واoوق والطيبة ،هن بصورة مبهرة §ببةوال�بوي# بتقديم

كأن اإليمان ال يتناقض مع الرقص  ،وÖظهارهن مؤمنات يصل# ويقمن رمضان
اإليمان مسألة أن  لغرس مقولة ؛وهن حاويات الرذيلة ورائدات الفساد ،والغناء

فÒ  ،والسلوكوال صلة �ا باNياة واألفعال واألقوال  ،وربهاإلنسان خاصة ب# 
وهكذا إذا Ñق السارق  ،ترقص وتتعرى وÄ مؤمنة مسلمةأن  تستطيع) الفنانة(
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وهذا ما ينا� العقل وا�نطق وليس العقيدة  ،ويز1 الزا¸ وهو مؤمن ،وهو مؤمن
  .فقط

  : الفضائيات العربية والعوملة: ثالثاً

��ية  نإ( :مكتشف فvوس اإليدز) مونتا أنييه(يقول العالم الفرن3 
  ).��ية الفvوسات ال^ تسبب األمراض فيهاإ� اNضارة أدت 

وسائل اإلعالم ووسائل االتصال أن  ن هذه ا�قولة تق�ب ولو بش� بسيط منإ
حدوث ما يشبه إ� أدت  ،وسهولة السفر بوسائل ا قل ا�ختلفة وا�ورة ا�علوماتية

و�ن  ،ختلفة �ول العالم فيما بينهااالمÓاج � بعض األحيان ما ب# ا�قافات ا�
 حوار اNضارات

ً
 فيما يطلق عليه أحيانا

ً
إذا ¡ن ثمة تشابه � هذه  ،هذا سببا

ا�قافات، وظهر نظv آخر W وهو ùاع اNضارات إذا ¡ن هناك اختالف فيما 
  .ب# اNضارات ا�ختلفة

 أن  إن عود ا�قاب O بساطته من ا�مكن( 
ً
 جدا

ً
حسن  يكون مفيدا

ُ
إذا أ

÷ء ا ،استخدامه
ُ
 هائالً وÖذا أ

ً
  .)ستعماW فقد يسبب حريقا

حدين إذا أحسن استخدامها  يطبق O الفضائيات فإنها كسالح ذواألمر ين
ال نتعامل مع أن  والعكس بالعكس بمع¼ آخر Îب ،¡ن �ا فوائد cة للمتل½

اÉديدة ال^  ألنه ليس الطريقة ؛موضوع الفضائيات O وفق مبدأ الرفض
هذا الرفض ناتج عن السلبيات ا�وجودة � أن  والشك ،نتعامل بها مع الفضائيات

للفضائيات الكثv من ا واã اإلÎابية ال^ أن  نعلمأن  ولكننا Îب ،الفضائيات
  .تسخر لإلسالم وأهله بش� يرفض حالة الرفض هذهأن  يمكن

وأفق  ،O وفق نظرة أبعد وO هذا األساس Îب ا|عامل مع الفضائيات
oا  ،تفسvهاأو  للفضائيات سلبيات ال يمكن إنكارهاأن  تفكv واسع، وربما
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Üعل من ا�تل½أن  فإن ذلك يعá،  � ي يرفض األشياء السلبية ا�وجودةoهو ا
الفضائيات، أي أننا نعمل Ç Oص# ا�واطن ا�تل½ فكم من دواء يستخلص 

Éراثيمبعد ا|عامل مع اÉضد ا 
ً
كذلك Ä طريقة  ،راثيم ا�سببة W !كون Çصينا

  .ا|عامل مع الفضائيات

ن هذه Ä الطريقة األنفع واألáع � ا|عامل مع هذا الغزو اإلعال� اoي إ
وأخرى من خالل إفساد األفfر  ،فتارة من خالل إشاعة الفاحشة ،تعددت وسائله

  .ا�سلم لغرض اخ�اق ا|كوين الفكري لإلنسان

 O م�وع قناة ) أكيوا(يقول 
ً
مدير مكتب ا&يت األبيض لالتصاالت تعليقا

  :أمريكاإ� تلفازية Éذب الشباب العر� 

 � األفfر بالقدر نفسه اoي �وض فيه اNرب O اإلرهاب (
ً
Æن �وض حربا

  ).Ýفيف ا�البس ع² اإلعالم هو أفضل وسيلة لالخ�اقأن  oا نرى

اء اإلسالم قد شعروا بقوة هذا ا|أثv فأخذوا يزيدون من هذه إن أعد
ويطورون من أسا!ب ا|عامل مع ا�تل½ إلسقاط أسس قيام  ،الفضائيات

ح« إذا ضعفت ولم تعالج نفسها  ،ا�جتمعات ا�سلمة وهدم أر�نها من ا�اخل
 
ً
  .أصبح أمر السيطرة عليها ال يكلف جهدا

مية ا�عادية لإلسالم وا�سلم# أشخاص �يهم من ويمتلك هذه الوسائل اإلعال
 بالنسبة إ!هم

ً
 مقدسا

ً
فهناك  ،ا�وافع ما Îعل من مهاcة اإلسالم وا�سلم# أمرا

وهو ذو  ،اoي يس  إم²اطور اإلعالم � الغرب)) روبرت مردوخ((ا!هودي 
صحف  ويملك ¢موعة ،وºمل اÉنسيت# األمريكية واألس�ا!ة ،أصول يهودية

ماذا نتوقع من  .اإلخبارية ا�عروفة) فو�س نيوز(و§طات فضائية  ،ا|ايم الشهvة
با�قابل هناك بعض األغنياء واألمراء العرب يملكون قنوات فضائية  ؟مثل هذا

 قد يكون أسوأ من هذا ا!هودي لو امتلكها
ً
   .يستغلونها استغالال
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عليه من الفضائيات فلماذا ا�جتمع ما زال يتجاوب بش� كبv مع ما يعرض 
تقول ا&احثة ا|ونسية سنية ا�نصوري  !ال يكون هذا ا|جاوب مع 4ء إيما¸

ن وجود قنوات فضائية إ( :)Ïæ/Û/=êêæ(� ت]ºات �وقع اإلسالم أونالين يوم 
 امثل 

ً
 بديًال للمعرفة اإلسالمية والفتوى ا�ينية خصوصا

ً
قرأ وا�جد ش� مصدرا

النساء � غياب ا��ة والوعظ ا�يÜ عن ا�ساجد وال²امج �ى الفتيات و
 كما ،مÜ من السلطات ا|ونسيةبسبب ا|ضييق األ ،اإلذاعية وا|لفازية ا�حلية

شخصيات إ� قد Çولوا ) عمرو خا� و§مد اÉفري(ا��ة ا�يني# أمثال أن 
� العالم وبمساعدة  القوة ا�ؤثرةن إ مؤثرة � أوساط اجتماعية كثvة � تونس،

 ،خ²اء من العرب العامل# معها áحوا � ترويض معظم وسائل اإلعالم العربية
وفرضوا رجاالتهم و§لليهم O تلك  ،واستخدموا ال�غيب وال�هيب � ذلك

  .ورصدوا oلك ما يزيد عن ا�ليارين من ا�والرات ،الفضائيات

  :االستنتاجات

Ï -ات السياسية  تواجه الفضائيات العربيةvواإلسالمية ضغط الظروف وا�تغ
ال%�ت أو  مثل اNروب ا�اخلية واإلقليمية، العاصفة با�نطقة اإلسالمية �مة

ا�اخلية واإلقليمية و�ذلك مش�ة اNدود السياسية واNروب ا&اردة ب# بعض 
إ� ة ا�ول العربية واإلسالمية ا اÐة عن اختالف أنظمة اNكم فيها من دول

  .وجود مشاØ داخلية � عدد كبv من ا�ول العربية واإلسالميةإ� إضافة ، أخرى

أو  بدأت معظم الفضائيات العربية واإلسالمية بثها � أجواء سياسية صعبة-=
ثم ا|دخل األمريكي غv ، تقدمتها انعfسات حرب اليج األو� ،ربما شاذة

ويكشف  ،تقع الfرثةأن  اإلسالمية قبلا�باð � سياسات ا�نطقة العربية و
وما نتج عنها ) ÏÏ/è( الضغط األمريكي السافر عن وجهه � ا�نطقة بعد أحداث

احتالل أفغانستان ثم العراق بد�وى فكرية وسياسية خطvة للغاية Ä اNرب 
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 لإلرهاب � العالم ،O اإلرهاب
ً
ثم  ،وتصوير العالم اإلسال� والعر� مصدرا

 .ذلك O ال²امج اإلعالمية � الفضائيات الغربية بل ح« العربية منها انعfس

æ - ا�نافسة ال�سة ب# �تلف القنوات الفضائية العربية واألجنبية بما يؤثر
وذلك  ،O مضمون الرسالة اإلعالمية ا�قدمة � الكثv من هذه الفضائيات

 يتسم با|حï الو
ً
بل  ،عدم ا�وضوعيةأو  اضحالÝاذ بعض هذه القنوات طريقا

من أو  كما تمثل القنوات الصهيونية، واألهداف ا�ست�ة وابيثة ،ح« الغموض
 آخر أمام القنوات العربية واإلسالمية من حيث ا�ضمون الفكري ي

ً
تبناها Çديا

 ا|أثO v ا�شاهد العر�إ ،ا�قا� والعقائدي
ً
 .ذ Çاول هذه القنوات دائما

الفات السياسية وا|ناقضات الفكرية اNاصلة ب# ا�ول انعfس ا-<
 ،ومواكبة هذه القنوات � ا�نطقة ،العربية O ال²امج ا�قدمة � الفضائيات

نها م]ة O ذلك بسبب الÓامها بموقف إإذ  ،األمر اoي جعلها مقنعة للمشاهد
 .ظاهرة سياسية ماأو  دو�ا الرس� � قضية

í-للفضائيات العربية واإلسالمية بش� �م عدم كفاية ال 
ً
²امج ا�نتجة §ليا

األمر اoي يدفعها لسد أوقات ا قص ب²امج مستوردة ال Ýلو  ،لسد حاجتها منها
أو  لعدم صالحيتها الfملة للبث Éمهور عر� ؛من مشاØ � الش� وا�ضمون

%) í=( العربية نسبة وبش� �م تمثل ال²امج ا�ستوردة � الفضائيات ،إسال�
من إنتاج %) íÛ( ا�ول العربية تستوردأن إ� وتشv إحدى ا�راسات %) íê(إ� 

 .القنوات الغربية واألمريكية

ñ- من الفضائيات العربية واإلسالمية vا|خطيط والسياسة إ� افتقار الكث
 منها وعدم الÓام الكثv  ،اإلعالمية ا�نضبطة بالظروف واإلمfنات ا�تاحة

معظم ن إ .ضوابط العمل ا�عوي اإلسال� اoي ºقق مصلحة شعوب ا�نطقةب
رؤى وأفfر إ� وتفتقد  ،هذه القنوات þلو من سياسات إعالمية واضحة ا�عالم
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مع تر�ï أغلبها O سياسة إرضاء ا�شاهد بأية  ،واقعية واس�اتيجيات هادفة
 .طريقة

Û-من القنوات الفضا vئية العربية بال²امج ال�فيهية وبرامج اهتمام الكث
  ،التسلية العابرة O حساب ال²امج اإلبداعية وا�قافية

ً
األمر اoي انعكس سلبا

 .O صورة ا�جتمعات العربية اإلسالمية ا�قدمة للمشاهد

õ- من القنوات الفضائية العربية جعل منها أداة vالكث O قوة الرقابة الرسمية
أن  كما، ودفعها |بÜ وجهات نظر اNكومة الرسمية ،اNاكمةبيد السلطات 

وموارد ا�ولة  ،فÇ Òتاج �عم رس� ،معظمها þضع للسياسات ا�ا!ة اNكومية
 .�ا يفقدها الكثv من االستقال!ة � العمل وا�واقف العامة ،ال^ تنشأ فيها

è-من الفضائيات العربية واإلسالمية vاصل �  عدم اهتمام الكثNبا|قدم ا
¢ال ا|قنيات العلمية وا�ندسية وا�هنية ا�تحققة � إطار العمل اإلعال� 

وتتقوقع بعضها ضمن صيغ العمل القديم ال^ فقدت جاذبيتها �ا  ،الفضا,
 .ا�شاهد

Ïê- عدم االهتمام من قبل الفضائيات إال فيما ندر بعرض العقيدة اإلسالمية
األمور وا|]فات ضمن رؤية العقيدة اإلسالمية إذ  وبيان حكم الكثv من

 � ا�راما العربية ا�قدمة � الفضائيات رؤية ما þالف العقيدة 
ً
أصبح شائعا

والطواف  ،وا|²ك باألحجار ،واالÐار با�حرمات ،كتعا} السحر ،اإلسالمية
  ،بالقبور

ً
أة با|²ج وفضح س� ا�ر ،Æوهأو  ¡|قبيل .و�ارسة الشهوات علنا

 .زجها � ميادين حياتية ليست م�فة بهاإ� وا�عوة  ،والسفور

ÏÏ- O مع اإلسالم òتراث ومسألة تراثية  أنهمن الفضائيات العربية من تتعا
عقائدية عدة أو  بل تتعرض Éوانب إسالمية ،ليست �ا عالقة بواقعنا ا!وم

قسوة ا�سلم ا�لÓم إ� الواضحة  ¡إلشارة ،وÖظهارها با�ظهر السيئ وغv ا�الئم
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المتصاص أو  ،تشويه صور العلماء وا��ة بإظهارهم نماذج للسخريةأو  ،بدينه
أما � ال²امج العربية  ،وهذا ºصل � ا�راما العربية بش� �م ،منافع ا اس

ا|نوع �  لغرضأو  ،اإلخبارية واNوارية فيظهر ا��ة اإلسالميون �لء الفراغ
ثم  ،طالع O رأي ال�يعة اإلسالمية � موضوع ماتضافة الشخصيات واالاس

 .يكون االنقطاع من اNياة ا!ومية

Ï=-ة ا�تابعة واالنقياد �اv� أصابت الفضائيات العربية �مة األÑة العربية 
 أو 

ً
 إال ، ومعبمقاطعتها تماما

ً
القيم ال^ أن  مقاطعة بعض األÑ للفضائيات عموما

و�ذا  ،أفرادها بش� غv مباð عن طريق ا|عايش مع ا�جتمعإ� ا تصل تبثه
أو  فا�قاطعة ليست حًال أفضل من انتقاء ال²امج ونبذ ما þالفها من ال^ ت3ء

 .تعمل بالضد من الضوابط اإلسالمية

Ïæ - من الفضائيات العربية ا!وم مهتم بتسطيح وتهميش فكر ا�شاهد vالكث
 ،أهمية � حياته ا!وميةأو  وذلك بمتابعة قضايا ليست ذات بال ،العر� وذوقه

وأن ذلك يأ¯ O حساب ترك القضايا الك²ى ال^ تعيشها األمة متمثلة � 
بل باستهدافها الواضح وا�علن  ،ا|حدي ا�عادي Nضارتها وðيعتها وقيمها

 
ً
 وعسكريا

ً
 .فكريا

Ï> -بديًال عن القنوات  ن بعض القنوات العربية الفضائية يمارسإ 
ً
دورا

وÄ ، منقطعة اÉذور عن واقعها العر� واإلسال� ،فÒ مشوهة ا�وية ،الغربية
 
ً
 أو  با�قابل تدعو ت]ºا

ً
الفكر وا�قافة الغربية � أثناء تعاملها مع إ� تلميحا

 بل تتخذ � الكثv من برا¢ها ا�جتمع الغر� �سناته وسيئا ،األحداث
ً
ته نموذجا

ثقافتنا وتارþنا وجذورنا إ� تباعه من دون ا|فات اقدوة Îب O العرب و
 
ً
 مالحظات ونقاطا

ً
ا&عيدة وا�تابع لعمل وعرض الفضائيات العربية يالحظ قطعا

 .أخرى جديرة با�الحظة والتسجيل واالنتقاد
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  :التوصيات

Ï-يل ما هو دعم القنوات الفضائية ذات اط اإلسال� ا�عتدل وا�توازن وتفع
  .موجود من قنوات وتوسيعها وÇس# أدائها

التسلية واالمتاع إ� االهتمام ب²امج الشباب ا|وجيهية ال^ ال تفتقر -=
وÎÖاد بدائل مشوقة ومناسبة ل²امج األطفال تربطهم بتارþهم وتراثهم األصيل 

 .وتنقل إ!هم حب اإلسالم وحب اهللا ورسوW العظيم

æ -راسة اإلعالم وعلوم ووسائل االتصال توجيه الشباب ا�� 
ً
 وÖناثا

ً
سلم ذكورا

 .وتقنياته

من صلب عمل اإلعالم اإلسال� ن� ا�عوة اإلسالمية والرد وا|صدي -<
 .للحمالت العدائية والتشويه ال^ يتعرض �ا اإلسالم وا�سلمون

í- 
ً
 إÎاد بدائل إسالمية للمضام# ا�ز!ة من ا تاجات ا�ابطة ثقافيا

 من دراما وأ)ن وبرامج ترفيه
ً
 .وأخالقيا

ñ-لضمان  ؛تفعيل دور القنوات الفضائية ا�حلية والعربية وتصحيح الل
واالبتعاد عن ا�قافة االستهالكية  ،القنوات األخرىإ� عودة اÉمهور ا�ن]ف 

وا|قا!د االستهالكية ال^ تعمل O تنميط العالم وأمر�ته � وعيه وسلو�ه 
 .اصوصية ا�حلية وال�اث األصيل وقيم اNقإ� والعودة  ،فتهوثقا

Û- ادة وا�قيقة |قويمÉاألخذ بالرأي العام للجمهور ا�تل½ با�راسات ا
 .ال²امج وÖغنائها باÉديد ل< يشعر ا�تل½ بأنها تمثله فعالً 

õ-عن اإلثارة 
ً
أو  ا|قليدأو  طرح قضايا ا�واطن اNقيقية ومشاHه بعيدا

 ما تهمش آراء ا�رأة ا�سلمة � أو  االنتقاد ا�تعمد |�جم فكرة ما
ً
اÐاه ما إذ )&ا

 .ال²امج ال^ تتعلق بقضايا ا�رأة مثالً 
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è-إسال� �واكبة ��ية اإلعالم Ìورة مواءمة ��ية  ،إنشاء قمر اصطناøو
با�سلم# � ومواجهة أشfل الظلم واإلجحاف ال^ تلحق  ،ا�ين اإلسال�

 .كما د� oلك العديد من خ²اء ورجال اإلعالم.... العالم

Ïê- 
ُ
� ا�ؤتمر األول  ر© قِ االلÓام بميثاق ال�ف اإلعال� اإلسال� اoي أ

شخصية ) íê<( وشارك فيه ما يقرب من ،لإلعالم اإلسال� � جا¡رتا بإندونيسيا
لون أشfل وسائل اإلعالم اإلسال� يمث ،إعالمية إسالمية من �تلف إÆاء العالم

 .¡فة

ÏÏ- أن تكون القناة العربية اإلسالمية ا�ف�ضة قناة هادفة جامعة شعبية
 
ً
  ؛موجهة للمسلم# cيعا

ً
 مبسطا

ً
!فهموا من رسائلها وبرا¢ها اإلسالم فهما

 بمنطق ع]ي يتجنب القصور
ً
تكون القناة ذات رسالة أن  ويعÜ هذا ،واضحا

وÐنب ا|كرار وا�الل � عرض ال²امج  ،حة � أذهان القائم# عليهاثقافية واض
 .وتقديم ا�ادة اإلعالمية

Ï=- vري � القنوات غÎ االهتمام بنظرية ا|عامل وصنع ا جوم كما
وقد أثبتت برامج وشخصيات إسالمية أنها Çظى بأرقام كبvة من  ،اإلسالمية

األوقات ا�فضلة �ى أو  � أوقات اoروة ح« لو لم يتم عرضها، نسب ا�شاهدين
بل ح« بعض  ،برامج السvة ا بويةأو  ،مثل برامج اإلفتاء ا�يÍة ،ا�شاهد

شخصيات إسالمية أو  ا�راما اإلسالمية ا�ادفة ال^ تسلط الضوء O قضايا
 .§ببة ومهمة

Ïæ -اإلسال�  عرض برامج خاصة  قد العادات وا|قا!د ال^ ال توافق ا�نهج
إ� وبيان السلz منها واإلÎاÚ خاصة وقد تعرضت ثقافتنا اإلسالمية ا!وم 

الكثv من الط ب# األعراف والقيم االجتماعية والعادات الشعبية وب# 
األحfم ا�تفق عليها � ال�يعة اإلسالمية وقد روجت الفضائيات � كثv من 



−�
�−  

أ بالصواب بل طZ السلz وااطئ منها ختلط اطابرا¢ها �ذه اÉوانب ح« 
 .O كثv من جوانب اNياة ا!ومية

Ï> - الفصل ب# ا�قافة اإلسالمية وب# ما وفد من O ا|أكيد � برامج أخرى
وا|أكيد  ،غv اإلسالمية �مة من �دات وتقا!د ومفاهيمأو  ا�جتمعات الغربية

ل بيان أهمية معاداتها ورفضها كونها وسلو�ها ببمفاهيمها O عدم ا|أثر بها 
 لإلسالم

ً
 وعقائديا

ً
 فكريا

ً
 .تمثل غزوا
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  عصر مواجهة السلطة اإلعالمية

  للسلطات التنفيذية لتعزيز احلريات االنسانية

  الدكتور فاضل حممد البدراين

  رئيس قسم الصحافة يف كلية اإلعالم 

  بغداد -اجلامعة اإلسالمية  

  
E   

áازات الشعوب � إ ع² قرون طويلة � سبيل Çقيق ¸نساتواصل الفعل اإل
  ،العدالة والعيش الكريم

ً
عن ضغط السلطة ا|نفيذية و�ارساتها بغمط  بعيدا

ن ا&ناء الفكري �ذه إوالواجبات، وÈ العمل اإلعال� فوهضم اNقوق  ،اNريات
صل يمثل � األنه أل ؛اإلنسانتطبيق قيم السماء � سبيل حرية إ� ا�مارسة يدعو 

ن أي وسيلة إعالم تنحرف عن ذلك فال تتصف إنسانية مقدسة، ومن ثم فإرسالة 
بسلوك إعال� حقي½، فوظيفة الصحافة واإلعالم ا�فاع عن حقوق الفقراء 

ن السلطة ا|نفيذية Ä الطرف ا�تهم � أظلوم# ضد الظالم، ومن ا�ؤ�د وا�
ش�fا أهذا ا�جال تنبهت الصحافة 
ميع وÈ  القضية، السيما � ا&تان ا امية،

 أابتدأ من  ،منذ زمن طويل
ً
ومنها بتاننا العربية  ،ا�ول ا اميةإ�  وروبا وصوال

بش� ) اإلعالم والسلطة ا|نفيذية(واإلسالمية، وحصلت ا�واجهة ب# السلطت# 
اoي ) ناNادي والع�ي(هذا الع] إ� عö � القرن الع�ين ح« وصلنا ف

áازات Ä ال� O سلطة اNكومات، وهذه اإلالحت فيه مؤðات ا|فوق اإلع
ن تكون أو ،مبدأ وهدف اإلسالم اoي يدعو Nقوق �دلة متساوية ب# اÉميع

سيف مسلط إ� نها تتحول إوبعكس ذلك ف ،السلطة ا|نفيذية � خدمة ا�جتمع
فضل وسيلة � ذلك Ä أتها، ووالبد من ا|صدي �ا وتعري ،O رقاب ا اس
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ولقد تبلورت نظريات الفقه ا�ستوري � العالم Hه � وقت سابق . سلطة اإلعالم
 Áجعل ا�مارسة ا�يمقراطية مرادفة لوجود سلطات ) الع�ين(من القرن ا�ا|

Ä ملة ومنسجمةfثالث مت:  

Ï- السلطة ا|نفيذية.  

 .السلطة الت�يعية -=

æ - السلطة القضائية. 

واتساع شبكة االتصال العال� وتنا�  ،تطور تكنولوجيا اإلعالم وبفضل
كë أية بما يبثه من معطيات إعالمية أصبح يغزو الفضاءات العا�أن  وتvته، بعد

 من ¢رد نقل ا²
ً
 واتسا�

ً
إ� نما Ðاوزه Ö، و)Ï(ولم يقف عند هذا اNد ،حجما

!تخطى ا�فهوم  ،�راد عو�تهااإلنسان حدود ا|عليق وا|حليل وا|فسv وصنع 
شة شا(ن العالم عبارة عن أمفهوم قائل بإ� ) القرية الع]ية(السابق إلعالم 

ن ºتل اإلعالم، سلطة من ب# السلطات ال^ أدى هذا ا�ور ا�هم أل) صغvة
ظهرت وتبلورت مع ظهور اNكومات الت�يعية وما يتبع ذلك، فاحتل م%لة 

  .Ï* السلطة الرابعة

ولكن هذا ا�فهوم ب½ � العالم ا�الث يراوح � مfنه، بينما العالم الغر� � 
  ،و�مرتبة السلطة األإ� السنوات الع� األخvة زحف دور اإلعالم فيه 

ً
 انطالقا

  ،همية دوره � ا|فاعل مع حاجيات ا�جتمع �يهاأمن 
ً
تلبيتها ح« لو إ�  وصوال

وÇديات مع السلطة ا|نفيذية صاحبة القرار  تطلب االمر ا�خول � نزا�ت
ولم تعد هناك سلطة مفروضة ال . تتقاعس عن تلبيتهاأو  عندما Ýفق بواجباتها

ت قوى غيبية كما ¡ن اNال � §اسبتها، سواء أكانأو  يمكن مساء|ها

                                           

  .=Ï=ستأ¯ ا�صادر وا�وامش بعد نهاية ا&حث ص )*( 
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اNال � ا ظم م²اطوريات وا�لكيات القديمة، أم قوى ردعية كما ¡ن األ
، يأخذ صورة سلطة تنفيذية تمنح أية، بل ا�كتاتور

ً
 شعبيا

ً
صبح اNكم تفويضا

بالقبول العام أو  باالنتخاب ال]يح كما هو اNال بالنسبة للنظم اÉمهورية،
 غv مباð، وهو ما 5ل اسم 

ً
ا�رتبط بتطور تاري] يكاد يكون انتخابيا

  .)=(ا�لكيات ا�ستورية 

وساطه اإلعالمية والصحفية أا العر� يشيع ب# � ومنه ��نالعالم ا اأن  ومع
مفهوم السلطة الرابعة O مدى تاريخ طويل من الزمن � ح# تغv الوضع � 

 
ً
  العالم الغر� ا�تقدم إعالميا

ً
و� � السنوات مفهوم السلطة األإ�  وتكنولوجيا

ن O اعتماد آلب# العا�# ا ا� وا�تقدم ان شبه اتفاق Îري إف ،خvةالع� اال
العنكبوتية كأحد مصادر  خاصة بعد دخول الشبكة ،مفهوم السلطة اامسة

خر االنتقال با�علومات من آلومات بال رقيب وال قيود، بمع¼ خبار وا�عتداول األ
  .ا�واطن بدون حارس بوابةإ� ا�واطن 
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  خالقيةاخلطاب اإلعالمي يف املنظومة األ فاعلية: املبحث االول

خالقية ية ومنظومة القيم االجتماعية واألالعالقة ب# ا�نظومة اإلعالم نإ
ا|فكv نماط ئل اإلعالم Ä الوسائل ا اقلة ألوساأن  عالقة متداخلة O اعتبار

، ومن ثم تساهم � خلق جانب كبv من ا�قافة فاهيموا�عرفة والقيم وا�
وÈ هذا . دارة وتوجيه ا�جتمعإ عطيها أحقيتها كسلطة إعالمية �االجتماعية ما ي

واهتموا بالوظائف  ،ا�جال ر�ز خ²اء اإلعالم واالتصال O هذه ااصية
ورصد نتائج  ،دوارها ازاء ا�جتمعأوحاولوا Çديد  ،االجتماعية لوسائل اإلعالم

يالء هذه ا�سألة إغvه � " يلرو� السو"وتأثvات ذلك، وسبق �لم االتصال 
من ب# وظائف وسائل أن  حقيقةإ� ^ تستحقها، عندما توصل همية الاأل

ح«  ،اإلعالم مراقبة ا&يئة االجتماعية من خالل cع ا�علومات وتوزيعها
لوسائل اإلعالم أن  يتمكن ا�جتمع من ا|كيف مع الظروف ا�تغvة، وبنظره

يئة ا�حيطة ديات ا&جزاء ا�جتمع � االستجابة |حأ خرى Ä زيادة ترابطأمهمة 
خر خلق رأي �م وطÜ موحد يساعد اNكومة ا�يمقراطية للقيام آبهم، بمع¼ 

إ� بدورها، مثلما تتو� وسائل اإلعالم عملية نقل ال�اث االجتماÌ من جيل 
ولم يقف اهتمام علماء االتصال عند هذا اNد فقد حدد Ø من الزرسيفت . آخر

  :¯ال ا&يئة وا�جتمع وفق اآلالم حيومvتون وظائف لوسائل اإلع

Ï-ر ب# راء واآلتبادل اآلfبناء ا�جتمع إلأف O وضاع أضفاء ال�عية
  .ا�جتمع

ح تفعيل ا�عايv االجتماعية و§اسبة اارج# عنها، من خالل الفض-=
خالقيات ا�جتمع أعن فراد ال^ تنحرف اإلعال� للسلو�يات الشخصية لأل

 .العامة

æ -O آثار الل الوظي± لوسائل اإلعالم بتدفق مزيد من ا�علومات ا|نبيه 
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ا�عيقة للنشاط الب�ي �ا يف¾ ) ا�عرفة السلبية(للجمهور فتخلق ما يس  بـ 
 من الالإ� 

ً
 .يقاظهإمباالة من قبل اÉمهور بدال

خرى ألوسائل اإلعالم وظيفة أن إ� ومن علماء االتصال وا�جتمع من يذهب 
فراد اÉدد ا�هارات والقيم وا�عتقدات ال^ ي تعليم األأ ،نشئة االجتماعيةÄ ا|

 مر يعطي ا�اللة الالزمة Oفهذا األ ،كما قال بذلك و&ورðام ،يقدرها ا�جتمع
cال إويمكن . تنموية وتوجيهية للمجتمعاإلعالم يمثل سلطة رقابية وأن 

  :الوظائف ا�جتمعية لوسائل اإلعالم بما يأ¯

Ï-مراقبة ا&يئة االجتماعية وتزويدها با�علومات وا|نبيه با�خاطر.  

مور العامة Îابية � األالجتماÌ وذلك بتقديم ا ماذج اإلخلق ا�ثل ا-=
 .وا�قافة والفنون

æ - vا|نشئة االجتماعية وهدفها ا�ساعدة � توحيد ا�جتمع من خالل توف
 .يةقاعدة مش��ة للقيم وا²ات اÉماع

Çقيق ا|واصل االجتماÌ من خالل ا|عبv عن ا�قافة السائدة والكشف -<
 .عن ا�قافات الفرعية ودعم القيم الشائعة

í-مالا|عبئة وتتمثل � اإلNت االجتماعية، وبصفة خاصة � سهام � ا
 .زمات السياسية واالقتصادية واNروباأل

نها تتأثر إف ،م O ا ظام االجتماÌاoي تؤثر فيه وسائل اإلعال هذاتوÈ الوقت 
ه وسائل طارإا ظام االجتماÌ اoي تعمل �  به خالل عملها الوظي±، فهذا

ي نظام أ تؤثر O القائم# باالتصال، فساسية ال^اإلعالم يعد من القوى األ
قرارها، ويعمل O تقبل ا�واطن# �ا، اÌ ينطوي O قيم ومبادئ يسà إلاجتم
تها اNفاظ O القيم االجتماعية والاس وسائل اإلعالم هذا االهتمام بمحوتعك

حداث ال^ تقع من ال يقدم اإلعال� تغطية ¡ملة لألف± بعض اNاالت . السائدة
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Wبالسبق الصح±، وذلك أو  حو Üبا�سؤو!ة االجتماعيةإما يع 
ً
رغبة أو  حساسا

فراد ا تتجنب وسائل اإلعالم انتقاد األنحياأتدعيم قيم ا�جتمع وتقا!ده، و منه �
جل تدعيم ا&ناء أدوار االجتماعية وا�قافية من اoين يقومون ببعض األ

. )æ(خالقية األأو  وعدم خلخلة منظومته القيمية ،االجتماÌ وا�قا� للمجتمع
فراد وا�جتمع ببعض اه األدائها الوظي± Ðأوتصطدم وسائل اإلعالم من خالل 

ذ يطلق عليها � علم االتصال بالعمليات إال^ تقلل من فاعليتها،  العقبات
Äاالنتقائية و:  

Ï- ,االهتمام االنتقا.  

 .دراك االنتقا,اإل -=

æ - ,ا|ذكر االنتقا. 

 .السلوك االنتقا, -<

خرى � داء وظائفها من عملية ألأعمليات االنتقائية Ýتلف من حيث وهذه ال
Ìزئية من 4ء وليس بكل 4ء سواء باالهتمام ،ا|فاعل االجتما
بتفسv أو  ،

لوقت بتذكر خطاب إعال� وعدم نسيانه أو  ،خراطاب اإلعال� من شخص آل
ثر واالستجابة من أقياس نسبة ا|أو  خر يهمل،آطويل O حساب خطاب إعال� 

ضفاء ا�fنة إإلعالم بخر عند ا|عرض للخطاب اإلعال�، وتقوم وسائل اشخص آل
O ما�ت م بعض األوالقوةÉاإلعال� عليهم وفراد وا ïن خالل ال��Ö كسابهم

 من السلطة وا فوذ وا|فرد O )&ية ا اس ،الشهرة
ً
ويصبح سلوك  ،�ا يمنحهم قدرا

شخاص ذا داللة بالغة O �مة ا اس، ومن ثم تصبح �يهم سطوة � مثل هؤالء األ
أن  ثبتت بعض ا�راساتأو. )<(ح« رفضها تغيv القيم االجتماعية وأو  ¢ال دعم

 أخبارية لوسائل اإلعالم تؤدي الوظيفة األ
ً
خبار فزيادة األ ،نتائج غv مرغوبةإ�  حيانا

 
ً
زيادة القلق وا|وتر �ى ا�تلق# �ا إ� ما تؤدي  السلبية ا�تعلقة باNروب كثvا

  .الالمباالة واالنكباب O اoاتإ� يدفعهم 
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  نسانيةط اجلديل بني اإلعالم واحلقوق اإلالتراب: يناملبحث الثا

  ن ا�مارسة ا�يمقراطية ا�عاùة ترتبط ارتباطاً إ
ً
ح«  ،�ر�ة اإلعالم وثيقا

سا÷ ل�سيخ ا�فاهيم نه ا�حرك األأتسمية اإلعالم بإ� ذهب بعضهم 
قراطية ا�يمن إ :ا�يمقراطية وتنميتها، بينما خالف بعضهم اآلخر هذا الرأي وقال

  .)í(قرار سلطاته ا�جتمعية Öيل نشوء اإلعالم وتطور مفاهيمه وÄ سب

 يمنح للسلطةأوهكذا 
ً
 شعبيا

ً
صبح أºجب عنها، وأو  صبحت تعÜ تفويضا

 
ً
وخالل مدة زمنية §دودة تكون السلطة ا|نفيذية §دودة الصالحيات أن  لزاما
 
ً
¡ملة، وÇت رقابة سلطة  يراداتها � شفافيةÖ، تتم �ارستها ونفقاتها وأيضا

رادة الشعب، اoي þتار �ثليه بكل حرية إت�يعية، تستمد قوتها مباðة من 
سا!ب السلطة ا|نفيذية أوFما تعددت صور و. �مة تعددية وسيادة، � انتخابات

 للظروف ا�حلية وا�رحلية، أتعددت 
ً
سا!ب السلطة الت�يعية وتنظيماتها طبقا

 بفاعليتها وðعيتها وبملكنها احتفظت د
ً
�وعية مراقبيها طا�ا اح�مت ائما

رادة الشعبية وع²ت عنها بكل نزاهة وموضوعية، وطا�ا تمسكت با�دف اإل
 
ً
الرئيس من وجودها، وهو ضمان ا|fمل ا|ام للممارسات ا�يمقراطية، سنا

O للوطنية 
ً
 ، اNزبيةللقوان# والت�يعات ومراقبة لألداء اNكو�، وتغليبا

 مع االح�ام الfمل للرأي اآلخر، عندما يلÓم ،وللرأي اÉماO Ì الرأي الفردي
زمنة عديدة &تان �تلفة � العالم Çملت أوع² . بضوابط العمل ا�يمقرا}

ضل القوان# ال^ ال السلطة القضائية مهمة اNماية ال�ورية للسلطت#، وذلك بف
 أيعلو عليها 

ً
ب نها قوان# صادق عليها الشعمؤسسة، ألأو  cاعةأو ¡ن  حد، فردا

رادة السلطة ا|نفيذية ا�نبثقة عن اإلصدرتها أHه بوساطة �ثليه ال�عي#، و
تقزيم دور أو  الشعبية، §ددة الضوابط ال^ Çول دون تسلط سلطة O أخرى،

  .)ñ(خرىأسلطة �صلحة سلطة 
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  :اإلعالم واحلقوق العامة -أ

واالبتعاد عن ا�سار  ،ذه ا|جاوزات O اNريات العامة وا�يمقراطيةوسط ه
تنال أن  اoي من ا�ؤ�د ،ا�ستوري ا�رسوم ل° السلطت# الت�يعية وا|نفيذية

 
ً
أن  نه � هذا ا�جال البدإف ،من دور وسائل اإلعالم � مهماتها ا|نويرية كثvا

 ينشط دور اإلعالم ح« لو مورست ضده ا�
ً
للسلطة  كتاتورية !كون مساندا

  )Û( :¯القضائية � اآل

Ï- السلطت# الت�يعية والقضائية و�شف O ارسة الضغط اإلعال��
  .عيوبهما للرأي العام

سلوب ا|نوير وا|وعية �قوق Ø سلطة � �ارسة صالحياتها اللجوء أل-=
 .حيال ا�جتمع

æ -ات و§اولÉالسلطة ( ظر ب# الفرقاءة تقريب وجهات ا طرح ا�عا
 ).وا�جتمع

  :املواجهة بني سلطة اإلعالم والسلطة التنفيذية -ب

 
ً
ية وسيلة أحد منع إ�  � بعض ا�ول تكون الرقابة اNكومية شديدة جدا

خاصة  ،إعالمية من ا|حدث بما هو �الف لعبودية ودكتاتورية السلطة ا|نفيذية
وتستند � قوتها و�الفاتها  ،معينة عندما تكون منبثقة عن كتلة بر�انية

 
ً
أن  !ة ال^ تعتمد Îبن اآلإف ،للحقيقة ا�طلوبة ا�ستورية من ال�²ان خالفا

  :تكون O ا حو اآل¯

Ï-جهود شخصيات مستقلة O صدار صحف فكرية إلأو  حزبيةأو  االعتماد
مارس فيها خرى تألك�ونية وغvها � بتان إذاعية ومواقع إوقنوات و§طات 

Íريات اإلعالمية بيNا.  
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Öعالمية خلق آ!ة تنسيق ب# جهات صحافية وإ� تدفع اNاجة اÉماهvية -=
م ال^ تعمل � دول ا�هجر نسا¸ مع وسائل اإلعالإومنظمات حقوقية ذات بعد 

 .باطيل السلطة ا|نفيذية وتعريتهاألكشف 

æ -ورةø  هذه الوسائل اإلعالمية باأن Ùي يستند تتحoا Üإ� طاب ا�ه
ية مغالطات إعالمية أن السلطة ا|نفيذية ستتخذ إوبعكس ذلك ف ،حقائق دامغة

صدور هذه الوسائل أو  يقاف بثارسة الضغط O ا�ولة ا�ضيفة إلذريعة �م
 .اإلعالمية

 عن إوoلك ف
ً
 منبثقا

ً
 تكامليا

ً
ن مفهوم السلطة � ا�يمقراطية يعÜ تنظيما

 عن طموحاتهمع ،الشعب
ً
 إل ،²ا

ً
 أدته، و�ذا يشار للسلطات ا�الث را¢سدا

ً
حيانا

نها تصب Hها � خانة واحدة، أ، من منطلق )ئف ثالث لسلطة واحدةوظا(نها أب
Ç Äقيق ا�صالح العليا لألمة بمشار�ة اÉميع، واح�ام ¡مل �عادلة اNقوق 

لطة مع واجب ادمة العامة والواجبات، يرتبط فيه حق القبول اoي تطلبه الس
معناه، ويتحول من تراض وبدون هذا Hه يفقد ا ظام ا�يمقرا} . ال^ تؤديها

الÓوير، أو  ا�راوغةأو  سيطرة مبنية O اإلكراهإ� رادات حرة إùيح ب# 
 ويصبح األ

ً
 وجورا

ً
 وتعسفا

ً
وعندها تفقد السلطة، أي سلطة، . مر آنذاك تسلطا

وتصبح ا�يمقراطية آنذاك ¢رد . )õ(� ا�ساءلة أو  ها � القيادةم�وعيتها، وحقوق
فتنة ال إ� أو  طريق مسدودإ� تقود أن  واجهة للفوu السياسية ال^ يمكن

  .تب½ وال تذر
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خالقيات الصحفية والقيم زلية بني األالعالقة األ: املبحث الثالث

  االجتماعية

 ،خرىا من مؤسسة إعالمية ألتفاصيله خالقيات ا�هنة الصحفية تتباين �أن إ
 . خرىومن بيئة إعالمية أل

ً
قواعد §ددة إ� من العلوم يستند  فÒ ليست علما

مدونة قواعد  وان اختلف ا�ختصون � الصحافة واإلعالم � ذلك، فال توجد
 ��ية Çكم هذه األ

ً
االجتماعية بينما من العلوم  خالقيات، فبعضهم يعدها علما

خر هذا الرأي، ومع ذلك فÒ تنبع من خ²ات مكتسبة هم اآلþالف بعض
شf!ات مهنية ال Çكمها إالصحفي# اNكمة � ا|عامل مع  و�ارسات تو� �ى

خالقية سليمة تنسجم وقيم السلوك أوتسمح � ا هاية باÝاذ قرارات  ،قوان#
  .)è(االجتماÌ ألي ¢تمع 

كان أم الصح± سواء ظهر Hما الÓخالقيات ا�هنة الصحفية يأن مفهوم إ
 أ مراسالً 

ً
 أ م مندوبا

ً
�طوات وضوابط ا�هنة وحرفيتها والسÆ ýو  م ح« ¡تبا

 
ً
ية أعن  معرفة اNقيقة ون�ها O ا�أل |كون فيها خدمة للجمهور بعيدا

، وÈ هذا السبيل تطرح مؤسسات إعالمية ك²ى من )Ïê(خرى أغراض مصلحية أ
� §اولة منها �ساعدة " رشاد اإلعال�اإل د!ل"لق عليه بـ وقت آلخر ما يط

  .شf!ات تواجههمÖية عقبات وأالصحفي# O ا|عامل السليم مع 

  :مبادئ املهنة الصحفية: أوالً

Ï- أقة تعد ا� 
ً
  مرا

ً
  .حوال� Ø األ مقدسا

=-  
ً
 .|حقيق ا|وازن فيما يكتب وعدم ا|حï يسà دائما

æ -  
ً
 .ا�حرر ا�سؤولأو  � ا�صالح لرئيسهأي تضارب  يكشف دائما

هنية و�º مصادره وال �ºم ا�علومات عند االطالع عليها بصفته ا� -<
 .خرينيكشفها لآل
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í-  ًتلق وال ينتحل أبداþ أوال يدفع  ال 
ً
�صدره مقابل خ² وال يقبل رشوة  مواال

 .|حريف اNقائق

ñ- صورة فوتوغرافية O vعدا ما تقتضيه  تلفزيونيةأو  ال يدخل أي تغي
 .متطلبات Çس# الصورة العادية

  :رشادات والنصائح املهنيةاإل: ثانياً

 
ً
ترتكز O أسس مهنية � ا�قام األول، وال  إذا ¡نت ا�بادئ ال^ ذكرت آنفا

يواجهها  ،تتطرق بش� مباð  وعيات معتادة من القضايا ذات ا&عد األخال@
Ä ا صائح واإلرشادات ال^ تساعد الصح± الصح± من وقت آلخر، فإن األهم 

  :� ا|عامل مع القضايا اآلتية

9− (�F�C��	 2�#� ?��� X1�C'� �P.: 

Çافظ O أن  يتطلب من الصح± ا|حö ببعض ا�واصفات ال^ من شأنها
  :دامة الصالت ومنهاومة والعالقة بينه وب# مصادره إلخصوصية ا�عل

Ï- بÎ  ال تؤثر العالقأن O Zات الشخصية ب# الصح± وا�سؤول وتط
ن العالقة شخصية لكن ا�علومة ملك ا اس أل ،صدقية ا�هنة الصحفية

 
ً
  .cيعا

داخل  عدم الكشف عن هوية ا�صدر ا�جهول إال �ن هم �اجة فعالً  -=
سيتصدى  أنهوO الصح± طمأنة مصدره  ،ا�ؤسسة اإلعالمية �عرفة ذلك

 إهويته ألي §اولة �عرفة 
ً
 .ذا اتفق معه O إبقائه ¢هوال

æ - أ 
ً
  ن يكون الصح± واثقا

ً
نبية ثvات اÉاأعن اضوع للت من نفسه بعيدا

 .موال وغvهاأمن هدايا و اشمثل تعا} الر" 
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سا!ب غv ا��وعة عند اNصول O ا�علومات ا²ية االبتعاد عن األ -<
 .زل عن قضايا مقابل ذلكا|ناأو  ðائها بثمنأو  مثل Ñقة ا�علومات

Y− �M J'�� X1�C'� �P.(: 

وقد ي²ز االختالف  ،خرة ب# الصح± واNاكم من ¢تمع آلÝتلف العالق
ب# ا�جتمعات ا امية عن ا�تقدمة � هذا ا�وضوع، ف± ا�جتمعات ا امية 

 
ً
ة شf!ة تسلط اNاكم O الصح± عقبة كبvإ� ��نا العر� تصبح  وÇديدا

  ،تؤثر O نوعية القصة ا²ية
ً
 أو ،ومدى فائدتها للناس cيعا

ً
إ� تتحول  حيانا

غراءات ا�ال والسفر، وسبيل Öجانب ضغوطات اNبس وإ� . د�ية للحاكم
الصح± هو ا|مسك بالقواعد ا�هنية لسد Ø ا�نافذ أمام من يريد اإلøار به 

  .وبمهمته الصحفية

Z− [��'�� X1�C'� �P.(: 

ووجودها مق�ن بوجود ا اس وتعدد حاجاتهم  ،الصحافة Ä صوت ا اس
ومن هذا ا�نطلق . ورغباتهم وميو�م وتظلماتهم، وبعكس ذلك فال وجود �ا

 فالصحافة موضوعها ا اس 
ً
 أوال

ً
ارى جهده يبذل قصأن  بد للصح± فال. وأخvا

االلÓام باطوات  وهذا يتطلبøار ال^ تلحق بهم، لفائدة ا اس وتقليل األ
  :تيةاآل

Ï- ياةاإلنسانNا � Ùن3  ،قيمة مثÉالصح± االبتعاد عن ا|مايز ا Oو
Üميع ا اس، ألن خدمة  والعر? وا�يÉ Ìوالوضع االجتما zاإلنسان وا�ذه Ä

وهذه تعكس ثقافة ا�جتمعات وسلو�يات ا اس  ،عظم قيمة � رسالة الصح±أ
  . )ÏÏ(مدرس# وغvهمأو  اطباءأو  صحفي#فيها سواء ¡نوا 

وضاع ا اس أمانة سبيل الصح± عندما يتناول ن تكون ا�قة واألأ-=
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مfن ن يبتعد قدر اإلأو ،ا�صورةأو  العادي# بالعرض � رسا|ه الصحفية ا�كتوبة
 .نه جزء منهم مهما ¡نسا!ب ا|جريح �شاعرهم ألأعن 

æ -اقإNن أفضل وسيلة |جنب إ  vقائق ¡ملة غNعرض ا Ä ال�ر با اس
  ،¢Óأة

ً
تهون، ال أو  ، ال تهولوطرح جوانب أي خالف بالfمل وبلغة §ايدة تماما

  تزرع أمالً 
ً
 أو  ¡ذبا

ً
ة وتعذر صداٍع، وÖذا ¡نت هناك معلومة ناقبال  تثv إحباطا

 .)=Ï(استكما�ا، فلنقل ذلك بوضوح للقارئ � ا�وضوع 

هناك مساحات رمادية كثvة يشتبك معها الصح± � أن  كويتب# من ذل
  ،عمله

ً
باÝاذ قرارات ذات بعد أخال@ بشأنها، واألخذ �  وÎد نفسه مطا&ا

اNسبان بما سبق عرضه من مبادئ و§ددات قد ي¾ء الطريق أمام الصح± 
 ن إ .وÎعله يتخذ القرار األقرب للصحة

ً
 قواعد ا�هنة الصحفية تش� الÓاما

 أ
ً
ك عن هموم ا اس ال تنف O الصح± االلÓام به لطا�ا تمسك بمهنةٍ  خالقيا

نة ليست وظيفة بقدر صبح بهذا ا�سار ملك ا اس، فهذه ا�هأبل  ،واحتياجاتهم
 إما Ä رسالة 

ً
كما . نسانية تستهدف مساعدة ا اس والوقوف 
انبهم دائما

ن ثقافة ا�جتمع اoي يعيش فيه تنبع ماإلنسان ثقافة أن إ� توصلت ا�راسة 
 
ً
  باستثناء حاالت فردية، والصح± Hما ¡ن واعيا

ً
  و§با

ً
من  للخH vما ¡ن قريبا

 
ً
خv يكشف مدى ا�قافة والسلوك وهذا الشق األ ،�هنته ا اس و�لصا

  .)Ïæ(االجتماÌ العام اoي ترA عليه 
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  السلطة الرابعة: املبحث الرابع

اسية ال^ عرفتها بتان غربية � القرن# ا�اضي# ظهر مع ا|طورات السي
 vيش vسلطة سلطة جديدة، ليسإ� تعب Ä اقع مر وأت سلطة دستورية بقدر ما

معينة قوة قادرة O الضغط O  صبحت، � مراحلأترتبط �ر�ة اÉماهv، ال^ 
 إ

ً
Nر�ة  صبحأو، )<Ï(السلطة ا|نفيذية حدى السلطات ا�ستورية، وÇديدا

جانبه تعبv اإلعالم كسلطة إ� ، وبرز )الرأي العام(اÉماهv اسم جديد هو 
 
ً
لكن هذه السلطة ليست دستورية  ،السلطات ا�الث ا�ستوريةإ�  رابعة مضافا

تستمد قوتها من ضغط الشارع وضجيج صوته عندما  ،بقدر ما Ä سلطة شعبية
مر رفض بعضهم هذا ا�فهوم أليطالب �قوقه ال�عية ا�تعددة، وÈ بادئ ا

�رفية ال�عية ا�ستورية الغائبة، بينما نادى به بعضهم اآلخر  
ً
fديد متمسÉا

 
ً
خvة ن األأو ،اÉمهور هو مصدر الت�يعات ا�ستوريةأن  �ماس كبv معت²ا

 
ً
 بدون أNقوق اÉمهور، و تمثل ضمانا

ً
دراك |وفر العناù ال�ورية ل�عية إحيانا

  .و�ا قبول واجب ا�ساءلة قبل ا�طا&ة بها كحق م�وعأة ولسلطوجود ا

نظمة الشمو!ة قد استخدمت اإلعالم كأداة تطويع ن السلطة ا|نفيذية � األإ
 بفضل إvي، تنÓع به ðعية ا|عبv عن cاه

ً
رادة شارع استنفرته صناعيا

مها حجة الفكر ماأcوع هاEة تتضاءل إ� شوفينية، وحو|ه أو  شعارات وطنية
 Ø vرب العا�ية ا�انية، ثم تغNت بعد انتهاء اvوا�نطق، ولكن الوضعية تغ

ي العام من حر�ة cاهvية وتطور مضمون الرأ. 4ء بعد سقوط حائط برل#
 بعنف الطرحأتمïت 

ً
حر�ة موازية لنشاط الطبقة السياسية، إ� بعفويته أو  حيانا

حد كبO v نشاط إ� اoي يعتمد ) جتمع ا�د¸ا�(5لت � مراحل معينة اسم 
أو  Ðمعات شعبية ترتبط بتحر�ت معينة، انتخابيةأو  ،cعيات غv سياسية

وربا ال�قية أورية � عطى انهيار الفاشية وا ازية ثم ا ظم ا�كتاتأوقد . ظرفية
لعديد من وتطور ا�مارسة ا�يمقراطية � ا ،مريكا الالتينيةأسيا وآوبعض دول 
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فرصة للصحافة ل< تنÓع بفاعلية متفاوتة تأثv، دور  )Ïí(بتان العالم ا�الث 
  ).سلطة رابعة(

ارتبط حجم ا|أثv بدرجة تطور ا�جتمعات وحيوية تنميتها الوطنية، خاصة 
ا�جال السمý ا&]ي، بفضل ا�ورة إ� اتسع مفهوم العمل اإلعال� أن  بعد

ùاالن�نتإ� ة من الفضائيات ا|كنولوجية ا�عا. 

9− �?���'� �M J'� ��(\	 �)&��*�: 

ن مسألة ا|وسع � طرح نسخ متعددة من وسائل اإلعالم بهذا الكم ا�ائل إ
للممارسة ا�يمقراطية،  ثراءً إحات ا�و!ة بالوقت اNاø يمثل اoي تشهده السا

 �ا
ً
  وعية ا|عامل ب# السلطا ،وترسيخا

ً
لكن ما . ستورية نفسهات ا�وتطويرا

من تفاصيل ا�واجهات العربية  Ñار اNرب العا�ية ا�انية ثمأعرف من 
 بعض ما ن� من خبايا حر� اليج أÑائيلية واإل

ً
O وجه  êêæ=و ÏèèÏخvا

 من ا�خاوف O مستقبل ا�مارسة ا�يمقراطية 
ً
ا|حديد، Ø ذلك خلق حجما

وNساب  ،مfنياته �صلحة طرف مع#Öالم واإلع عندما تأكد استغالل سلطة
ينتج عن ذلك من تضليل للشعوب وتشويه �ور أن  طرف آخر، بكل ما يمكن

وNق الصح± �  ،وانتقاص Nق ا�واطن � اإلعالم ا�وضوÌ ،ا�ؤسسات ا�و!ة
نسان وÄ حاجة معرفية لإل ،اoي تكون بدايته معلومة )Ïñ(ا²إ� الوصول 

وجاءت . )Ïè>è)ÏÛنسانية ا�و!ة بموجب اتفاقيات جنيف # اإلها القوانكفلت
طلق عليها مفهوم أعن العو�ة وبروز ùا�ت جديدة  ا|حوالت ا�و!ة ا اÐة

ائديات، |طرح احتمال استثمار ، اختلط ا�ال فيها بالعق"ùا�ت العو�ة"
ئل اإلعالم ل< تهدد سالمة مfنيات ال^ توفرها ا|كنولوجيا ا�تطورة لوسااإل

و|خريب ا�جتمعات ال^  ا�ول الفتية، ال^ اختل توازنها نتيجة للطفرة ا فطية
ºافظ عليه من ثوابت وما Îب ا|خلص منه من أن  مامها ما Îبأاختلطت 
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ية للمواطن، ساسصبح هذا Hه يهدد اNريات األأو .)Ïõ()طابوهات(§رمات وهمية 
هداف ليست Ä بال�ورة األهداف ا��وعة أ|حقيق داة أالم وينذر 
عل اإلع

 صبح من حق وسائل اإلعالم � أي بتأمن هنا . جتمع بكل ðاه وفئاتهللم
  :نأتطالب ا�ولة بأن 

Ï- ماية ال�ورية ال^ تمكنها من القيام بدور الطرفNمل التوفر �ا اf
  .اNقوق � ا|عامل مع القضايا العامة

تكون �لب قط ألي سلطة ¡نت، وبوجه ا|حديد لسلطة غv أن  ضترف-=
 .دستورية

æ -عية باعتبارها �ثًال للرأي العام بمع¼ رأي أن  من حقهاð تعامل كسلطة
 .العقائديةأو  ا�واطن#، بغض ا ظر عن االنتماءات اNزبية

عدة قاأن  ساسأهر O تنظيم قطاع اإلعالم، O تسأن  من واجب ا�ولة-<
 .�ارسة السلطة � ا�فهوم ا�يمقرا} Ä اح�ام معادلة اNقوق والواجبات

í- م سيادة الشعب وحقوق�Ç يث�Çديد ¢االت العمل بدقة وموضوعية 
Nهيبة ا�ولة وحسن أداء ا�واطن وفعا!ة ا�ؤسسات، مع ا O جهزتها أفاظ

 .ا�ختلفة

ذا إسلطة م�وعة  يكونأن  مكناإلعالم يأن  ومع¼ هذا، باختصار شديد،
فساح Öسلطة، وÄ القبول الشعz بها، و قبل بال�وط ا�وضوعية ��وعية أي

ا�جال للرأي اآلخر، واح�ام الضوابط ال^ يضعها ا�جتمع |فادي Çول السلطة 
ذا ¡ن اإلعالم Îسد سلطة رابعة � ¢تمعاتنا إوالسؤال ا�طروح . تسلطإ� 

 ال يستحق هذه أو  يكون خارج هذه السلطة؟ا امية فم« 
ً
هل نرى إعالما

  .ا�%لة؟
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وسائل اإلعالم تملك  حوال اعتبار بعضنعم، ال يمكن �ال من األ: اÉواب
 يردد صدى السلطة، فمفهوم السلطة أن  نها ال تتعدىإذ إقوة السلطة 

ً
تكون بوقا

ن الطفل يقبل ذا ¡إف ،رهامأز ألنها تابعة للسلطة مغلوب O هنا وا|أثv غv جائ
ال  جعل ا�جتمع فضاءً إ� كë من الراشد فهناك بعض ا�ول تعمد أºاءات باإل

  .هوائها وتوجهاتهاأطفال !خضع ل%واتها ويملؤه غv األ

Y− Q.(/� ]]�,�^� 2�8��#: 

والقيود وا�حددات ال^ تقف  ،عندما نتحدث عن حرية اإلعالم بش� �م
Îاد ا موذج العمö اoي Îعل إالبد من  ،قيقها � كثv من ا&تاندون Ç حائالً 

تناول إ� مر يقودنا لغة اNقائق العملية، وهذا األإ� أي باحث ومتابع يستند 
كنموذج  êêæ=الغر� مطلع  –يكي مرة العراق عقب الغزو واالحتالل األÐرب

  :مور ال^ من شأنهاعطاء بعض األإل

Ï-مام رجال الصحافة واإلعالم خالل ألالزم لصعوبة الوضع طي ا�دلول اتع
  .�ارستهم للمهنة

� الوصول للمعلومات ومصادرها  تكشف عن م�وعية اÉمهور-=
 .هميةعتبارها حاجة )ية � األاب

æ -عية حقيقية لإلعالم كسلطة رابعة منبثقة من مفهوم الرأي العام إð عطاء
 .السند القانوW 1اÉماهv أو  اoي يش� رأي ا اس

فرزت مرحلة الفتنة ال^ عمت العراق ال^ Ä من نتاج االحتالل نتائج أو
  :لبية � واقع العمل اإلعال� وÄس

Ï-عطاء بعض د�ة اإلعالم والصحافة صالحيات تتجاوز حقوقهم ا��وعةإ.  

 Ä من صميم حقوقهم ا��وعة-=
ً
  .حرمان إعالمي# متمïين حقوقا
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 æ-ياة عندما ال بل سNين حرية العيش باïلبت من بعض الصحفي# ا�تم
 .سخرت أيادي آثمة لقتلهم

اختالل ا|وازن � صميم ا�هنة الصحفية عندما حاولت بعض ا�نابر -< 
 .اإلعالمية |كون سلطة فوق Ø السلطات

 í- ½هناأو  بعض اإلعالمي#ل 
ً
هناك، مهد |جاوزات أو  د�ة اإلعالم تشجيعا

 يتجاوز Ø اNدوداصا
ً
 .بته با�وار فراح يعطي  فسه دورا

ñ- #صول ا�هنة � بتان ديمقراطية وما جرى � العراق أعند ا�قارنة ما ب
 .الإوعداه يمثل عربدة ليس  ،ة والسلطةيتب# بأن اإلعالم صاحب ال�م

Û-سلكت مؤسسات إعالمية عراقية بالفو مع انتشار uدوات أدارة وإ
 ع

ً
  راقية خطا

ً
  مهنيا

ً
مارست الضغط Ð Oاوزات السلطت# الت�يعية  رفيعا

 .وا|نفيذية وáحت � تشكيل الرأي العام � مناسبات عدة

صبح أ أنهومع ذلك هل يب¹ اإلعالم يتبوأ ا�رجة الرابعة ب# السلطات؟ ام 
  :سيد السلطات باعتباره

Ï-#ا�ي� ا|قليدي ألجهزة  صاحب قوة رهيبة، تظهر من خالل ا|باين ب
  .ا�ولة

فfر ال^ تÍق اÉميع بعفوية ك القدرة االنسيابية ا�خ�قة لأليمتل-=
وتلقائية � منظومتها، ومن ثم يصبح من غv ا�مكن االنفالت من نفوذه اoي 

  :ال من خاللإخرى ال^ ال تفرض نفسها W تأثv فعö بمفهوم السلطات األليس 

  .عقاب وا|خويف من العقوبات القانونيةقوة الردع وال-

داة فاعلة مؤثرة ¡Ñة قيود ا�تابعة السلبية أإ� يستطيع Çويل ا�شاهد -
و ، أشعال ا�ورات السياسيةÖ صنع اNدث با|حريض وا|وجيه وا�شار�ة �
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 .خرىأÇريض جهة ضد 

يس  نظمة باشعال الف\ من خالل الضغوطات السياسية، وهذا ما أسقاط إ-
ال إيؤثر أن  خv ال يمكنف½، وهذا األبنفوذ اإلعالم األ) ورات ا&يضاءبا�(

 W الوقود ا�حرك Ä بوجود حرية تكون)Ïè(. 

  .سالح السلطة-

حداث م صغvة، فصول األأمريكية كبvة ¡نت تÍد الصحف ا�حلية األ-
هم صحف أوجدنا ، لفلو cعناها مع بعضها... ا!ومية Nياة بتنا وحياة شعبنا

. مريكية فحسب، بل Ä تلك القصةا ا�حلية ال تروي قصة اNرية األ¢تمعاتن
مام أسبق � خطاب ألقاه م�vية األÇدث كولن باول وزير اارجية األهكذا 

لف أعن حرية إعالم ºسب êêÏ ( W=ار آذ í=(مريكية cعية الصحافة األ
ثالث  :هذا ما يؤرخ لقول نابليونو. حساب � الرقعة اإلعالمية بتعداداته

لف بندقية، وقد ¡ن أكë من ألف حساب أيعمل �ا أن  صحف معادية Îب
 
ً
ذلك منذ Æو قرن# من الزمان عندما ¡نت وسائل الطباعة وا|وزيع §دودة جدا

 
ً
 واسعا

ً
  .وال تعرف انتشارا

م ا|حدي جانب ا|حدي االستعماري بالقوة العسكرية ثإ� ن العالم ا!وم إ-
صندوق ا قد -Ï(مثل : منة االقتصادية العا�يةاالقتصادي باالرتباط بمراكز ا�ي

مام Çد حضاري أ، Îد نفسه )نظام اصخصة-æا ظام الرأسما7 -=ا�و	 
بوسائل اإلعالم، فا�ول ا!وم تتسابق للتسلح، لكنها � الوقت نفسه تتسابق 

ارك حروب �ا الوجود وا|واجد � مع المتالك السالح اإلعال�، اoي þول
فكرية، سياسية، : نها شملت وعمت cيع ا�جاالتإما يقال عنها . إعالمية

وللوقوف بقدر من العمق O مالمح هذه ... اقتصادية، عسكرية، دينية، عقائدية
 نأن  اNرب اإلعالمية سنحاول

ً
مل ا|وسع أO  –قف ولو باختصار شديد جدا
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 � وسائل اإلعالم، منطلق# من O ا�جال اإلعال� ا�يÜ –ى خرأ� مواضيع 
العسكرية ال^ ومستح�ين سلسلة ا كسات اNضارية و ،سئلة متعددةأ

هل : مت# العربية واإلسالمية � هذا الع]،  ختم قو اتشهدها وتعيشها األ
 منإطاب ا�يÜ اإلعال� قادر O ا

ً
ثورة  حداث ثورة ¢تمعية مستفيدا

  .اإلعالم؟؟؟
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  �**�فاعلية جيل سلطة اإلعالم اخلامسة: املبحث اخلامس

لم تعد السلطة الرابعة ا�تمثلة � اإلعالم ا|قليدي بوسائلها القديمة قادرة 
O الصمود أمام اجتياح السلطة اامسة ا�تمثلة � ا�واقع اإلعالمية ا�ختلفة 

لفيس بوك ويوتيوب وتوي� وا�دونات ال^ تنت� ع² الشبكة العنكبوتية ¡
ا|اسع ع� " وساد مفهوم السلطة الرابعة � القرن# ا�اضي# . الشخصية
 " والع�ين

ً
  بكونه مفهوما

ً
O السلطات األخرى، لكن هذا ا�فهوم أخذ  رقابيا

�ا  ،وأصبح القوة ا�سيطرة ،با|ال4 مع ظهور اإلن�نت اoي غvّ معالم اNياة
الصحافة O إجراء تغيvات هي�ية للبقاء وا�نافسة، ولعل أبرز العوارض أج² 

 ،ال^ أصابت الصحافة بفعل تمدد اإلن�نت تمّثلت � تناقص أرقام ا|وزيع
وتضاؤل اإليرادات اإلعالنية وتناقص القراء، كما هو اNال اoي تشهده حر�ة 

حف ال²يطانية Ä ااÑ صولكن تعد ال ،الصحافة � العا�# الغر� وال�?
إجراء تغيvات ش�ية حيث إ� ك² � هذا ا|حول ا|كنولوå ال^ اضطرت األ

ال^ » ا�يö تلغراف«اعتمدت ا ظام ا ص± � حجم الصحيفة عدا صحيفة 
 . مازالت §افظة O حجمها

ً
�ذا الوضع فلن يكون بمقدور سوق  وتقييما

ن إ ذإبسبب تضاؤل أهميتها �ى القراء، حدة الصحف Çّمل أكë من صحيفة وا
اÉمهور إ� هذه ا�تغvات أفرزت ما يس  بالصحافة ا�دنية ال^ Çاول الوصول 

وتلبية طلبات  ،القارئإ� وال%ول  ،بش� مكثف من خالل ا|قارير ا�ختلفة
  .)ê=(اÉمهور

² ا�نافذ ن الع] اNا7 وا�ستقبل سوف تسيطر عليه السلطة اامسة عإ
وا�واقع اإللك�ونية ا�ختلفة ¡لفيس بوك وا!وتيوب وا�دونات الشخصية 

ن مïان القوة Çول من حراس ا&وابة Öمن أدوات ا|واصل اإللك�و1، و وغvها
ذ اكتسبت إة اامسة ا�تمثلة با�واطن#، السلطإ� � الصحافة ا|قليدية 
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للسلطة الرابعة ذلك اNضور اoي ¡ن يشهد  ðعيتها من الواقع ا�عيش ولم يعد
�ا � القرن# ا�اضي#، لكن البد من تناول أسباب عوائق انتشار ا�دونات 

  :والسيما � ��نا العر� وال^ تمثلت �

Ï-مهور والظروف االقتصاديةÉضعف القراءة �ى ا.  

ت فهناك تناٍم ومع تلك ا�عوقا أنهاستثمار جهاز الكمبيوتر لل�فيه، إال -=
  .)Ï=(للمهتم# � صحافة ا�واطن# � العالم العر�

9−  �J#�"� �M J'� ��	9 VL9 _�� `�1'�aX()��*� UN���'� 2�b>@c: 

 
ً
إذا –" اإلعال�"O الفيس بوك � جانبه  ال توجد عبارة جاهزة أكë انطباقا

 
ً
أي ن�  ،يفاته ووظائفهO هذا اÉانب � أدâ تعر بأنه يتوفر فعالً  سلمنا جدال

جد عبارة أفضل من كونه ال تو.. ºðة واسعة من ا�تلق#إ� ا�علومة وÖيصا�ا 
 ذ"

ً
أن  يستطيع" مالئ ا�نيا وشاغل ا اس اÉديد"أن  فكما" حدين يسالحا

يكون أداة مثÙ للقفز O حواجز اإلعالم اNكو� ا�تخشب، ومن بينه اإلعالم 
 أن  عالعر�، فإنه يستطي

ً
  يكون مرتعا

ً
ومن ثم  ،لإلشاعة وا�علومة ا�ضللة خصبا

بل أكë من ذلك ال 4ء يمنع اNكومات، ال^ يُطرد إعالمها . بث الوÌ ا�وهوم
تعود من شّباك الفيس بوك ل�وج لسياساتها بطرق ش« وغv أن  من ا&اب،

 . مباðة
ً
 مّ يروج كَ  بديالً  والفيس بوك فرض نفسه إعالما

ً
 كبv ا

ً
من األطروحات  ا

 ،ا�تناقضة، فبعضهم يعده خv من يستطيع القيام بدور هذا اإلعالم ا�نشود
أن  الشك. خر عنه Ø إمfنية للقيام بذلك ا�وروبعكس ذلك ين± بعضهم اآل

دور الشبfت االجتماعية ومن بينها الفيس بوك � Æت الوÌ ا�عاù باعتبارها 
  بديالً 

ً
وأثبت الكثv من الوقائع وا�راسات ". اإلنسا¸ ا�باðعن ا|واصل  معقوال

 Ìو O تfهذه الشب vولعل السبب األول � ذلك  ،وت]فاتهاإلنسان مدى تأث
وتعت² ". واالطالع الÍيع O األحداث العا�ية ،ا|فاعل مع اآلخرينإ� يعود 
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الم واإلعالن حدين، ف± الوقت اoي جعلت فيه اإلع يهذه الشبfت سيفاً ذ"
وÎذبان  ،يواجهان بها ا|حديات ،صنا�ت إبداعية جديدةإ� �اجة ماسة 

هة واÉمهور ا�ستهلك، خلقت سبل تواصل جديدة ب# ا اðين وا�علن# من ج
م الرق� اÉديد اoي يطلق كë من هذا دخول هذا اإلعالأوزاد ". من جهة أخرى

" الشبfت االجتماعية"تعاض عنه بمصطلح وما يس" السلطة اامسة "  اسمعليه 
 اإلعالم اامسة �مل ضغط كبv � األزمات السياسية لتول، وش�ت سلطة

زمة أ، و�ذلك � حرب غزة، وêêõ È=م � انتخابات الواليات ا�تحدة نهاية �
عد حكم الرئيس حسÜ مبارك، ومن قدرة هذه بالرئاسة ا�]ية لف�ة ما 

ثانية O اإلن�نت يتحول  �Ïõ حر�ت االحتجاج ف± حدود  السلطة اامسة
إ� مشارك ¢ا¸ ال يتحمل تكلفة ا�شار�ة وال%ول إ� الغاضب بعد ذلك 

 بدا األ وفعالً !.. الشارع
ً
  مر بارزا

ً
� األحداث األخvة ال^ أعقبت االنتخابات  جدا

  ،الرئاسية اإليرانية
ً
  وال^ طرحت سؤاال

ً
لشبfت االجتماعية � حول دور ا مهما

 ن إ نقل اNدث وتوصيفه، ح«
ً
بشأن دور هذه الشبfت �  ا&عض طرح سؤاال

وهذا ا|أثv اإلعال� اع�ف به كبار ". تغيv األنظمة وÇديد ش� العالم اÉديد
ومثال ذلك اع�اف رئيس وزراء بريطانيا غوردون  ،ا�سؤول# � ا�ول ا�تقدمة

  ،سة اارجية ستتغv بفضل اإلن�نتالسياأن  من"براون 
ً
حقبة اإلن�نت  واصفا

 
ً
ثورة ا�علوماتية أن  اجتماعية، واعت²أو  من أي ثورة اقتصادية بأنها أكë صخبا

والرأي  ،العلن بÍعةإ� ألن أي معلومة ستخرج  ،¡نت |منع اإلبادة اÉماعية
 يرانية ال^ حصلت حداث العنف اإلأوÈ ". العام سيتحرك

ً
O نتائج  ردا

5دي áاد بوالية ثانية Çولت وسائل أدوات أالرئيس  االنتخابات ال^ فاز بها
áومه أو  إعالم أبطاWإ� " الفيس بوك وا|وي� وا!وتيوب" السلطة اامسة مثل

 
ً
. لطات اإليرانية من العملمن ا�راسل# اoين منعتهم الس مواطنون �ديون بدال

 هذه الشبf أصبحتو
ً
  ت االجتماعية مصدرا

ً
للمعلومات وألðطة  أساسيا
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 تصوير األحداث O جواWإ� Éأ " ا�واطن اإلعال�"الفيديو وشهادات ا اس �
ومن ثم وضع أðطة الفيديو O الشبfت االجتماعية ح«  ،¡مvته الرقميةأو 

تأخذ  "نيوز. B B C"والـ "  C N N. ÷"باتت مؤسسات إعالمية ك²ى مثل الـ
 
ً
  قدرا

ً
 " ا|وي�"من ا�علومات ا�وجودة O  كبvا

ً
من األðطة ا�حملة O  وعددا

من مستخد� " نإ. نإ. ÷"ر O سبيل ا�ثال طلب الـ ، وهنا نذك"ا!وتيوب"
يدلوا برأيهم � مدى áاح ا|ظاهرات � تغيv مسار األوضاع � إيران أن  "توي�"

سلوب تناو�ا أشf!ة و�ذه اإلمن ا�تابع# وا�ختص#  وÈ رأي الكثv. مستقبالً 
 
ً
إ� نقل اNدث أو  لم يقت] دور الشبfت االجتماعية O اإلعالم" إعالميا

  أدتاارج، بل 
ً
  دورا

ً
  أساسيا

ً
� تنظيم العديد من ا�عارض# �  وحاسما

. �علوماتوcع وتبادل ا ،وÇ Èديد أماكن ا|ظاهرات ،االنتخابات اإليرانية
نذكر منهم O  ،لقد ساعدت هذه ا�ورة بعض ا�واقع العا�ية وا|قني# ا�عروف#

اoي أنشأه األمäv إريك ريموندس واoي " ندى نت"سبيل ا�ثال ا�وقع ا�عروف
حزيران ا�اÁ أثناء  º=êمل اسم ندى سلطان آ) الشابة اإليرانية ال^ قتلت � 

االنتخابات الرئاسية اإليرانية من تمك# ا�حتّج# من  االحتجاجات ال^ تلت
ومن خالل معاÉة . ا|واصل مع ا�تعاطف# معهم � �تلف أÆاء العالم �رية

Ìت اإلعالم االجتماfمن " اإلعالم الرق� " شب ëة جعل األمر أكvلقضايا كث
 من الصحافة �يث

ً
ة والصورة بساطة الكتابن إ سلطة خامسة بل أقوى تأثvا

وهذه Ä  ،والفيديو والصوت Hها عوامل للخروج بسلطة ا�واطن الصح±
سعيد األم# رئيس Çرير إحدى اÉرائد أن  غv. )==(الفاعلية ا�طلوبة 

إعالم بديل � العالم إ� اإللك�ونية يرى من ا�بكر القول بتحول الفيس بوك 
 
ً
ن�نت مقارنة بوسائل اإلعالم وقلة مستخد� اال ،لضعف القراءة العر� نظرا

 من ا�جتمعات  ،األخرى
ً
نتيجة العوز ا�ادي اoي تعا¸ منه فئات واسعة جدا

ونستخلص من ". خامسةسلطة "سعيد األم# يقر بأن ا|دوين هو أن  بيد. العربية
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  :ذلك ما يأ¯

Ï- أن الفيس بوك برغم ما عليه من سلبيات � ا|خاطب بلغة الشباب ا�ابطة
  .عن اإلعالم ا|قليدي !كون بديالً  ¹ مؤهالً يب

ولكنه قد  ،وقد يل� بعض مساوئه مثل سيطرة ا�ول واNكومات عليه-=
 .يعوضها بأخرى مثل غياب ا�سؤو!ة وقلة موثوقية ا²

  :ونتيجة ل� ما ورد يثبت للجميع

Ï-أ 
ً
  ن الفيس بوك يطرح O اNكومات العربية Çديا

ً
وهو  وغv مسبوق، كبvا

  .Çدي تطوير إعالمها وÝليصه من اللغة ا�تخشبة

 .إكسابه ا�زيد من ا�صداقية-=

æ - دÐ ليصه من ا��ية الفجة �ا، ألنها بوجود بدائل مثل الفيس بوك لنÝ
 
ً
 :فحسب، ولكنها قد Ðد نفسها نفسها معزولة إعالميا

 -أ
ً
  .�جمات قد يصدر بعضها عن حسن نية وبدوافع وطنية هدفا

قد يصدر بعضها اآلخر عن سوء نية وعداوة �ا ورغبة � زعزعة استقرارها - ب
 .وبث الفرقة � ¢تمعاتها ال^ تبدي �انعة ضعيفة لإلشاعة
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  اخلامتة واالستنتاجات

ن حرية اإلعالم مطلوبة بالقدر اoي يتسع أا�راسة هذه ب من نستخلص
وهذه من  ،ا ا�جتمعاتويتعاظم فيه دور اإلعالم � ا|فاعل بمعاÉة قضاي

ال تتوقف من طرف السلطة أن  ن ا�عر�ة Îبإال فÖو ،واجبات السلطة ا|نفيذية
 اإلنسان حقوقها ال^ Ä حقوق   يل معها) الشعبية(الرابعة 

ً
من كونها  انطالقا

 أصوت ا اس، وهذا اoي 
ً
خر يقابله تسلط الكثv من آبعد  خذ يتعاظم يوما

 � Çريف رسالة اإلعالم اإلتقدمة نظمة ح« ا�األ
ً
�ا  نسانية، ويأ¯ ذلك انطالقا

  :يأ¯

Ï-ا&قاع ن الفضائيات وا�حطات اإلإ Ø ذاعية والشبكة العنكبوتية غزت
وقات قصvة أقمار الصناعية � وتنقل ع² األ ،تطبع وتنسخ بال عدد ،والصحف

 لعقول ا اسأ§ققة ت
ً
 تكييفيا

ً
من القدر اإلنسان فالبد من مرا�ة حقوق  ،ثvا

  .ال�f للمعلومات اNقيقية

تتسابق ا�ول للتسلح العسكري، لكنها � الوقت ذاته تتسابق المتالك -=
 ،السالح اإلعال�، اoي þول �ا الوجود وا|واجد � معارك حروب إعالمية

ورسا|ه � ا|نوير  ،وهذا ا|وجه يمثل حالة Ðٍن O دور اإلعالم ا�ستقل
 .جيه وا|نمية وا&ناءوا|و

æ - الرأي العام �جابهة إ� ا�عوة Ä ^تفعيل دور منظمات ا�جتمع ا�د¸ ال
ا امية أو  سواء � ا&تان ا�تقدمة ،تسلط السلطات الرسمية O نطاق �ل�

 .وا�ساعدة O منح اNريات ا�يمقراطية للناس

ح« مقروء ع² االن�نت  أو فضا,أو  ذاÌإبث أو  ليس Ø مطبوع صح±- <
داة أويره، فالبد من الفرز ب# ما هو وا�جتمع وتناإلنسان هو إعالم يستهدف خدمة 

 .ما هو وسيلة دفاع و�انعة بيد ا اس ضد السلطانأو  بيد السلطان اÉائر
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í- � زئتهاÐ ريات ا�يمقراطية عالقة وثيقة يصعبNتربط ب# اإلعالم وا
كو�ب السماء عن منفصلة بعيدة بعد بينما تصبح العالقة  ا�ول ا�يمقراطية،

 .نظمة الشمو!ة واالستبداديةض وتقت] O التسمية فقط �ى األرألكو�ب ا

ñ-منح اإلعالم إ� نظمة الغربية ارت¹ ن ا|طور ا�يمقرا} �ى بعض األإ
تان غلب ا&أم ينل مفهوم السلطة الرابعة �ى و�، بينما لموقع السلطة األ

 .ا امية
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  صورة املرأة العراقية يف اإلعالم بعد االحتالل

  عبد اهلادي حممود الزيدي . د

  تطوير اإلعالمي مركز البصرية للبحوث وال

  

E  
إ� تعرضت ا�رأة العراقية ضمن مكونات الشعب وا&يئة واNياة العراقية �مة 

مريكي �ذا ا&ت � �م لعدوان والتشويه بعد االحتالل األكثv من الظلم وا
=êêæةðمبا 

ً
أو  ، وال تزال صور هذا االنتهاك والتشويه مستمرة متخذة طرقا

  .ين وا�ناùين �ذا ا�نهجبتجنيد الوسطاء وا�ؤيد

وقد اÝذ استهداف ا�رأة العراقية � وسائل اإلعالم حصة كبvة من هذا 
 األثر العميق � تشويه 

ً
 ومستقبًال §دثا

ً
ا�جوم السافر O حضارة العراق، واقعا

بعاد اإلعالم العرا@ � هذه ا�رحلة عن واجبه اNقي½ � ا�فاع عن Öو ،اNقائق
 عن طريق قوة اإلعالم ا�ائا�رأة 

ً
لة ال^ وغvها من ر�ئز هذا ا&ت ا�حتل، §ر�

حالل قيم وتصورات جديدة وغريبة إمريكي ومن سانده يمارسها االحتالل األ
  .عن الوضع العرا@ �مة وا�رأة بش� خاص

براز خطورة اإلعالم ا�وجه للمرأة ودور ومن هذا ا&اب جاء هذا ا&حث إل
مfنة : ول منهاربعة مباحث، تناول األأا�ادف � ا|صدي W، وهو �  ماإلعال

  .ا�رأة � اإلسالم

ثم جاء . صور استهداف ا�رأة ا�سلمة � اإلعالم الغر�: و�ن ا�ا¸ عن
ا�بحث ا�الث عن صورة ا�رأة العراقية � اإلعالم العرا@ بعد االحتالل  صل 

خv ـ وهو عن واجب اإلعالم � ا�فاع عن ا�رأة األ ا�بحث الرابع ـإ� بعد ذلك 
  .ا�سلمة
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فfر هم األأإ� شارة اإل� اهميته حاو ا بعون اهللا تعأعب ا�وضوع وتش معو
ا|وفيق � اراج# من اهللا تع ،ال^ يمكن االنتفاع منها � موضوع ا&حث

  .ا|وفيقواهللا و	 . والسداد وخدمة ¢تمعنا وقضايا اإلعالم اإلسال�
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  مكانة املرأة يف اإلسالم: املبحث االول

ة القدر فحصلت O ¡مل حقوقها منح اإلسالم ا�رأة مfنة سامية ورفيع
 ،ووضعها االجتماÌ الالئق بها � ظل هذه ال�يعة السماوية الغراء ،نسانيتهاÖو
سهام � واإل ،فاق مساهمتها � بناء ا�جتمعآحدد �ا واجباتها ال^ ترسم �ا و

تلك مهمة و. بداعته � عوامل ا هوض وا|نمية واإلمنحه Ø ما تملك �ساعد
نسان إ¢رد öÝ أي ن إ نسا¸ اoي يدرك دوره اoي خلقه اهللا W، بلالfئن اإل

  .عن Çقيق هذه ا�نائية من اNقوق والواجبات Îعله همًال ال قيمة W � اNياة

ها الالئق بها باعتبارها اإلسالمية ا�رأة � مfنومن هذا ا&اب وضعت ال�يعة 
 
ً
 W قيإ¡ئنا

ً
ر�نه الصحيحة أينشأ O أن  ي ¢تمعمه العليا، فال يمكن ألنسانيا

 من دون قيام ا�رأة بممارسة حياتها ال^ حددها �
ً
ا ا�و� جل جالW اجتماعيا

مظهرية أو  اجتماعية أو طر عقائديةأمن  ،حfم الشائعة � اإلسالمبالضوابط واأل
  .وغvها

 ـ ا�رأة بالرجل �
ً
إ� حfم ال�عية ا�ؤدية  جانب األفقد ساوى اإلسالم ـ بدءا

m�s�r�q�p�o: قرها اهللا تعا�أثنائية العقاب وا�واب ال^ 
�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�tl ]النساء :Ï=>[.  

ومثلها من  ،�فهومهذا اإ� شارت أيات الكريمة ـ ال^ وغvها الكثv من اآل
حاديث ا بوية ال�يفة ال^ منحت مfنة اجتماعية متمïة للمرأة، لم تكن األ

Çصل ولو O جزء بسيط منها � اNضارات القديمة ال^ ¡نت تباع فيها ا�رأة 
 عند الرومان ،مع ا�تاع � حالة موت الرجل

ً
Çرق مع أو  ،كما ¡ن ذلك سائدا

نها ¢رد أ!ها O إينظر أو  ،ها كما ¡ن ºصل عند ا�نودجثة الرجل ا�سؤول عن
بع] (ما ما يس  أكما ¡ن ºصل � الص# القديمة، حاجة ثقيلة تباع وتش�ى 

نسانية إية حقوق أالوسطى فقد حرمت ا�رأة فيها من وربا العصور أ� ) ا|نوير
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  )Ï(.نها مصدر ال� والفساد � الكونأ!ها O إوسادت ا ظرة 

حسن من نظرائها � ا ظر أقبائل العربية قبل اإلسالم �ال ولم تكن بعض ال
ن آوال^ سجلها القر.. ا�شهورة) أةد ا�رأو(ذ عرف بعضها بعادة إ ،ا�رأةإ� 

  .]õ – è: ا|كوير[ �m�d�c�b�a�`�_�^�]l: الكريم

ق العار � حياء �افة Nوألقبائل العربية يدفن ا&نات وهن ذ ¡ن بعض هذه اإ
ن[ أقت ال لكونها خلإ لم تقتل بهذه الطريقة الوحشية �افة الفقر، فÒأو  الغزو

   )=(.فÒ مظلومة

ي أت حرام � ðع اإلسالم ال Îوز بفوأد ا&نا(وقد حرم ذلك ال�ع اNنيف 
  )æ().حوالحال من األ

 ،منجاز �ا حق ا|نقل اآلأو ،وقد منح اإلسالم ا�رأة حق العيش بكرامة
ومنحها حق  ،جاز �ا تعليم ما اكتسبته من علومأو ،وحق ا|علم ،وحرية السكن

من ضوابط ال�يعة ا�عروفة ال^ باح �ا السفر، ما دام ذلك Hه ضأو ،ا|جارة
، و� ذلك يس  عند الفقهاء إة أعزت ا�رأ

ً
 جدا

ً
 كبvا

ً
وعلماء القانون عزازا

 فقد أنصف اإلسالم ا�رأة فيها أاصة فقد ة اأما حقوق ا�رأ. باNقوق العامة
ً
يضا

طار ثوابت إا�ا ااصة � موأوحرية ا|]ف ب ،باح �ا حق اختيار الزوجأ
  :دلة ذلك كثvة منهاأو ،ال�يعة

~_�`�m�e�d�c�b�a: � ضمان اNرية الشخصية� اقوW تع
�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�fl ]اءÑاإل :

Ûê[ .ا�رأةأن  و�ا الشك فيه  Üمن ب Äق ألآº سلب ا�رأة حريتها ي ب�دم فال 
 آلإبها ن � سليسلبها منها، ألأن  حدفال Îوز أل(

ً
 واعتداءً اإلنسان دمية هدارا

 به
ً
 فاحشا

ً
  .)<()عليه، وظلما

 إوعن 
.
���Å�Æ�Ç�È�É�Ê} :�اقال تع ،العلمَ  ا�رأةِ  م وطلبباحة ا|عل �Ë��
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ÌÍ�z _��q�� :Sc . العلم ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهللا zلطال 
ً
 : (ترغيبا

ً
من سلك طريقا

 سلك
ً
 من طرق اÉنة، و يطلب فيه علما

ً
جنحتها أن ا�الئكة |ضع Öاهللا به طريقا

 رض
ً
 .)í(..)لطالب العلم ا

ما اكتسبته من علم ومعرفة،  كفل اإلسالم للمرأة حق �ارسة ا|عليم وتبليغ
، إح« 

ً
 دنيويا

ً
¸��m��º�¹: قال تعا�. جتمعذ ال þلو من فائدة للمإذا ¡ن علما

�É��È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã� �Â�Á�À�¿� ¾½�¼�»
�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Êl ]ا|وبة :Ï==[. 

ختالط وÐنب اال ،جاز اإلسالم العمل للمرأة ضمن ضوابط الزي ال�Ìأ
�m�[�Z�Y�X�W�V�U�T: قال تعا� ،وعند ال�ورة الالزمة oلك

�c�b�a�`_� �̂]�\l ]ا�لك :Ïí[{ها � ، وقد قال القرvن إ: (تفس
وك واالستقرار عليها، فامشوا � رض سهلة يمكن السلجعل األ� ااهللا تع

نواع ا�fسب أقا!مها بأردتم، وترددوا � أطرافها وطرقها وفجاجها وحيث أ
 )ñ().وا|جارات

دوار أق ر�ية ا�رأة والعناية بها � وجبت ال�يعة اإلسالمية O ا�جتمع حأ
ا�فهوم يوازي ما يعرف ا!وم �ق الضمان االجتماÌ، فاإلسالم وهذا . حياتها ¡فة

¿�m�Æ�Å�Ä�ÃÂ�Á�À: دين ºث O ا|عاون وا|fفل، قال تعا�
ÉÈ��Çl ]ا�ائدة :=[. 

Ñة وضمان حق شد العناية بتكوين األأÑة فقد عÜ اإلسالم ما � ¢ال األأ
m�|�{�z�y: والوئام وشجع عالقة الزواج القائمة O الر5ة ،ا�رأة فيها

gf�e�d�c�b�a� �̀_�~�}l ]الروم :=Ï[.  

بل نظم اإلسالم cيع تفاصيل وعالئق اNياة الزوجية ل< تكون بمنأى عن 
عÜ بتنظيم الصلة ب# اÉنس# � Ø (فاإلسالم . العبث وا|العب والفساد
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 |كوين ،وما يش��ن فيه ،طوارهاأحوا�ا وأ
ً
الفطري ه وما ينفرد Ø منهما وفقا

  )Û(..)نسا¸ القائم عليه Hيهمابوظيفته � ا�جتمع اإل

ل�يع صل الصورة ال�ية ال^ رسمتها اأ) ر5ه اهللا(ثم ينقل سيد قطب 
Wنس أو ،نسانيةا�رأة شطر اإلأن  ماأ: (اإلسالمية للمرأة بقوÉنها صانعة ا

نفس أO مينة نها األأو ،نها حارسة العش اoي تدرج فيه الطفولةأو ،الب�ي
 عدِ تقان هذا العن] ال يَ إن عملها � أو) نساناإل(عناù هذا الوجود 

ُ
W � عملها 

  )õ(..)خر وأي جهازآتقان أي عن] إ

�جرد أو  Ñة ا�سلمة ال �جرد ا|كوينان حرص اإلسالم O تكوين األ
v قائم قضاء الغريزة الطبيعية للfئن الب�ي، بل Ä §اولة |كوين ¢تمع صغ

إ� حfم هذا ا�ين وشعائره، ثم امتداد ذلك أوتعظيم  ،�اO عبادة اهللا تع
وجوب طاعة �Ö و ،عالقة ا�ودة والر5ة ب# الزوج#إ� ا�ستوى ا ف3 ا�ستند 

ذلك بعالقات االح�ام والطاعة الزوج فيما ليس فيه معصية اهللا تعا�، ثم عالقة 
  .واح�ام الصغv للكبv وتوقvه ،الصغv والعطف عليهبوين، ر5ة الكبO v لأل

 ،ا�fنة ال^ تليق بها � �رأةاه ا�راحل اNياتية وضع اإلسالم وØ È هذ
 وجبت طاعتها ألأذا ¡نت إف ،وتضمن �ا حق االح�ام وا|وقv والعناية

ً
نها ما

 عليها واح�امهاواذا ¡نت زوجة فالعطف . اÉنةإ� حد الطرق ا�همة ا�وصلة أ
 فÒ تتمتع �ق الر�ية ومتابعة Öو ،جر وا�وابفيه الكثv من األ

ً
ذا ¡نت بنتا

يشاء اهللا � ذلك ما أن إ� شؤونها و�فا|ها االجتماعية واالقتصادية وال�بوية 
ضامن �وابه من ربه ا�رأة عندما يقوم بتنفيذ هذا الواجب إزاء والرجل . يشاء

ور�يته �ا قد العناية با�رأة ية صورة من صور أبسبب عنايته بذن إاÉليل، فهو 
  .ºصل O ثواب مواله اÉليل ورضاه

نها أفراد قالئل O أÑة الصغvة ا�كونة من وقد ارتبط ذلك Hه بتصوير األ
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ئم ساسية � تأسيس ا�جتمع ا�ؤمن باهللا والقاأوحدة ¢تمعة �ا دور فاعل ومهمة 
 |كوينأد وضع اإلسالم لق: (O حدوده

ً
 متينا

ً
وðع �ا  ،Ñة القويةاأل ساسا

ح« تكون  ،áاب وال�بيةáاح عملية الزواج واإلإإ� الضمانات ال^ تؤدي 
  .)Ñ()èة قادرة O مواجهة عملية ا|نمية وا|غيvاأل

طار اإلسالم وداخل حصنه الكبv ا�تقن الصنع �ملة، صانعة إن ا�رأة � إ
و�ا قصب السبق � نيل ا�حبة  ،�ا مfنتها � Ø مفاصل اNياة ،ة، كريمةللحيا

ح« وصفهن  ،ورهافة حس ،�ا جبلت عليه فطرتها من رقة ا�شاعر ؛والعطف
حد ما تع² عنه هذه أوال O -þ ) بالقوارير) (وسلمصÙ اهللا عليه (الرسول 

  )Ïê(.ال�مة من cال ووجوب ر�ية

فÒ بمثابة  ،حد عناù الصمود وا&ناء ا�جتمý اإلسال�أا�رأة  اإلسالم د© وعَ 
حد حصون هذه ال�يعة ا�همة ال^ تستطيع من خال�ا اNفاظ O قيم ا�جتمع أ

  :همية ا�رأة ومfنتها � اإلسالمأوهذا يثبت  ،وثباته O ا�ين

هو §يط يمأل Îعل اإلسالم عمل ا�رأة � ا�حيط النسا, الواسع الكبv و(
عليها عملها ويستغرق عمرها، فÒ معلمة ومربية و�رضة وطبيبة وواعظة 

نها زوجة �لصة أكما  ،وداعية وموجهة وباحثة ومت�مة و�ططة وم²¢ة ومنفذة
  )ÏÏ()م مربية وبنت بارةأعفيفة و

) سورة النساء(ن الكريم سورة من سوره ا�بار�ت الطوال باسم آفرد القرأوقد 
حfم والقصص ن باب األرقت العديد من ا�سائل ال^ اش��ت فيها النساء موتف

 � مرض موته أملسو هيلع هللا ىلص الرسول ن إ وغvها، ثم
ً
صالة عليه ال(و2 بالنساء خvا

ذا إووجوب تعامل باNس¼ مع ا�رأة  ،نه ا|فاتة ر5ةأاالمر اoي يفÍ ب) والسالم
وا�تأمل � . وصيته اا�ة تلك¡ن ا�سلم يريد فعًال االقتداء با�صط- � 

ع]ي الصحابة وا|ابع# Îد ا�fنة ا�رموقة ال^ احتلتها ا�رأة ا�سلمة � 
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ح« ال Ðد  ،ا�جتمع بصفة معلمة مربية وداعية و¢تهدة وراوية حديث ومفÍة
ال وقد سبقت فيه بعض النساء غvهن من إا�سلم اإلنسان مfنة مرموقة تليق ب

الم منهج حياة ا�رأة لم تلق ولن Ðد مثل اإلسأن  � داللة واضحة O ،الرجال
ويرسم �ا حدود ا|]ف االجتماÌ  ،لالئقة بهاانسانية يمنحها الكرامة اإل

يساهم � Çص# أن  ولويات من Îبأضع �ا ا�fن ا�ناسب � ترتيب وي ،ا�قبول
اoين تقوم v  O � صنع الرجالا�جتمع من عوامل ا�دم والفساد، ثم دورها الكب

مال ا�فاع عن قيم ا�ين آا!ة مة وتتألق من ب# هممهم العسواعدهم نهضة األ
  .حfمه اا�ةأو
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  اإلعالم الغريب واستهداف املرأة املسلمة: املبحث الثاين

 O ً
حد خطورة اإلعالم ودوره الكبv � ا�جتمع من باب ألم يعد خافيا

وال þ- دوره الكبv  ،وتعزيز الرأي العام وتوجيهه الوجهة ا�طلوبة ،تشكيل القيم
صبحت أدات ال^ شملت Ø ا�جاالت، فقد � تشكيل االÐاهات والقيم والعا

 من ا�كون األÑي � Ø ¢تمعات العالم، وما ¡ن 
ً
 رئيسا

ً
وسائل اإلعالم جزءا

 من كيانات
ً
ة الفرد � Çقق )يأن  غvها يمكنأو  مؤسسات اجتماعيةأو  سابقا

صبح ا!وم ºتلها اإلعالم أ) يه وا�قافة وغvهاخبار وال�فاأل(شباع اإلعال� اإل
 القبائليةأو  Ñيةكبديل عن هذه ا�ؤسسات األ) طvجهاز ا|لفزيون ا(خاصة 

  .ح« ¢تمع العالقات العامة � بعض ا�ولأو 

وÑعة وصول  ،ة انتشارهاوقد ساعدت امتيازات وسائل اإلعالم � سهول
السيطرة االجتماعية  ثمانها � هذهأ ورخص ،خبار وا�علومات عن طريقهااأل

 منها  ،Ñة الصغvةضمن نظام األ
ً
ا�رأة جزء أن  والشك. ا�جتمعإ� ثم امتدادا

ناث وÄ نسبة وجود اإلن إ كبv ال ينفصم عن هذا النسيج االجتماÌ الكبv، بل
ك² من توفرها عند اoكور أوافر سا�ت ا|ل½ عن الفضائيات تO من اoكور وأ

كë أثر أ�ا  ،ساعد � زيادة سا�ت ا|ل½ اإلعال� للمرأة ،� معظم ا�جتمعات
ثر كبv � خداع ا�رأة وحرفها عن ما ألورة قيم ومفاهيم جديدة ¡ن �ا � ب

وقد قاد هذا بال�ورة . تماماتمور وا�وايات واالها|وافه من األإ� يشغلها فعًال 
 v من وسائل اإلعالم لألك² � كثÝصيص ا�ساحات األإ� 

ً
 ؛Ñة وا�رأة Çديدا

يريد �طط اإلعالم  حيثإ� يادها تقاقناعها وإك² عدد من نسب ألضمان 
 O د يكون . الرسالة اإلعالمية عدادإوا��فfإفي 

ً
ب# ا�تابع#  cا�

إ� ساءت أ�رأة ا�قدمة � وسائل اإلعالم صورة اأن  اإلعالموا�هتم# بشؤون 
نها أداة للعرض أخص صورة �كنة، فتأملت معها O رأوقدمتها �  ،ا�رأة

خvة � ملfت اÉمال والفنانات اللوا¯ ، ح« انشغل العالم � سنواته األوا��ية
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معظم ما ن إ رة، بليلزمن بالظهور � مشاهد خادشة للحياء كجواز مرور للشه
تقدمه وسائل اإلعالم عن حقوق ا�رأة ومشار�تها الفعلية � ا�جتمع ¢رد Ýدير 

  .*وتلطيف للصورة القاتمة

لم ن إ-  وال نغفل عن حقيقة مfنة ا�رأة ودورها الكبv � ا�جتمع �ا جعلها
 ناقًال للمفاهيم اإلعالمية -تكن واعية بما يك±

ً
Ñعة فسارع ذلك �  ،وسطا

تغيv ا�جتمعات كما يريدها اإلعالم �ا، وقد ادرك ذلك قبل غvهم ا�خططون 
� تغيv القيم واالÐاهات  در�وا دورهم اطvأو ،لإلعالم وا�حدودون لسياساته

  .ثv � ا�رأة وغvها Æو وجهة ا ظر ا�قصودةأوا|

صا, االجتماÌ خوظيفة اإلعال� مثل وظيفة األأن  ذا عرف اإلعال�إف( 
وÄ §اولة تغيv سلوك ا اس بما يتفق مع صالح ا�جتمع، ومن  ،مام ا�سجدÖو

سلوب ا ف3 السليم نما األÖو.. يتفق صالح ا�جتمع مع ا�ينأن  ال�وري
 إلقيم هو الظهور بمظهر ا�ؤمن مع ل�شيد مثل هذه العادات وا

ً
براز مساوئها شيئا

 
ً
أو  ن القراءإومن ثم ف.. فضل منهابديالتها األإ� باðة شارة غv ا�مع اإل ،فشيئا

ك² خ األيسvون خلفك كإعال� باعتبارك األا�شاهدين سوف أو  ا�ستعم#
  ).=Ï(بالنسبة �م 

 ،توجيه ا�رأة وغvهاإ� وصوW  وÖمfنيةاطر لإلعالم  درك هذا ا�ورَ أوقد 
 أو ،اإلعالم الغر� ةُ ك²، دهاقنخ األح« تكون عنده � مرتبة اال

ً
در�وا مضافا

وا�تمتعة بمfنتها السامية � ظل هذا  ،ا�رأة ا�سلمة ا�لÓمة باإلسالمأن  ذلكإ� 
أن  ذلكإ� ضيف أذا Öو ،حضاريأو  مام أي تغيv قي�أÎعل منها عقبة  ،ا�ين

 كنجاح خطط الغزو الفكري أ
ً
سلوب االستعمار العسكري لم يعد ناجحا

أة ا�سلمة �ينها øورة تغيv والء ا�رأن  تصبح ا تيجة ،ت اإلعالميةواNمال
ومن . الفكر ا�عاديإ� خضاع ا�جتمع اإلسال� Hه إاد منه ي تغيv يرالزمة أل
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با�ناداة  بدأت ،سا!ب �تلفةأتهداف اإلعال� للمرأة ع² صيغ وهنا كë االس
 ،ال ا�رأة � ا�ول اإلسالميةحوأسلوب ا|باO ä أومرت ب ،لع اNجاب
 O قناع وإوانعطفتÖجابجبار نظم سياسية عدة إلNخلع ا O جبار ا�سلمات، 

 ينفعأن  مظهر إسال� يمكنأو  ،وا�جوم اإلعال� ال�س O أي Ðمع إسال�
 باإلسالم 

ً
fار قوة العالم اإلسال� � أهم ألقد ¡ن من (ا�رأة ويزيدها تمسÑ

 ،لوان الفناء � عصور االÆطاطأومقاومته ل� لون من  ،لزاهرةعصوره ا
Ñة يكمن � احتفاظ األ ،واستعصائه O ال�ويض لال�راط � الفكر الغر�

عداء اإلسالم عن أولم يغفل . يد عن ا|حلل والفسادا�سلمة بزيها اإلسال� ا&ع
وينسبون  ،فسادهاإة Ñة ا�سلمة بغياألإ� فأخذوا يصوبون سهام حقدهم  ،ذلك

  )Ïæ(..)حجاب ا�رأة ا�سلمةإ� Ñ تاخر ا�سلم# 

نها فارغة من العقل أظهارها Ö Oا�رأة ا�سلمة وو�ذا سà الغرب �هاcة قيم 
 ح« تصبح ¢رد شهوة ،ووصفها باÉهل والسý وراء الرغبات الشهوانية ،واNكمة

موريس (تربوية، فأصدر الروا, نزعة أو  منطقأو  �طفة بربرية بال عقلأو 
O أ�  ال^ تظهر فيها صورة ا�رأة ا�سلمة) جنة O نهر العا�(روايته ) بارس

�دت جريدتا ألعقö وال�بوي واالجتماÌ، وقد درجة �كنة من االÆطاط ا
 مع  م،êêõ=العراقيتان ن� هذه الرواية � �م ) ا�دى واالÇاد(

ً
ووزعت ¢انا

لغل الغر� � عقول مثقفينا حجم ا|غإ� � §اولة تشv  ،ا!و� �ماصدار اإل
 تصدح بما يفكر أصبحوا أح« 

ً
أن  لم 1²Ýأ: (يقول هذا الروا,. به هؤالءبواقا

� حوار ب# شخصيت# فيها، � ص ) كë من العربأا�سيحي# �ºمون النساء 
Ûíا وا�سلم#منها، ثم يصور ا�رأة ا�سلمة خائنة �ينه،  Äفتقرر تسليم القلعة و

: قائدهم بذلكإ� ف�سل رسالة  ،الصليبي# اoين حاùوهاإ� زوجة حاكمها 
ال سا�ت ح« يكون اNصن � إلم يبق : (ة باللغة العربية تقولوصلتÜ بطاق(

غرفة الكنوز من الÍاي � ال²ج إ� Ñع أذا دخلت اNصن فإف ،قبضتك
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وستجد � داخله امرأة  ،ها اNديدي اثن^ ع�ة دقة O دفعت#ودق باب ،الرئيس
نها إ.. !كإمنديلها ونادت وÄ تلوح ب ،Ä ال^ ¡نت قد حيتك ذات مساء

  .)<Ï()!ك وحدك، يا فارس ا�سيح، حياتها وثروة القلعةإستفتح لك وتسلم 

ا�سلمة واإلعالم الغر� ا�رأة دب صورة إعالمية وفكرية وضع فيها األي أف
دأ من هذه الصورة ال^ ترسم حدود خيانة عظ  المرأة Ýون دينها وقومها وÄ رأ

  .اNصن؟زوجة حاكم 

 ،�اطبة وتشويه صورة ا�رأة ا�سلمة بش� مباðإ� وقد سà اإلعالم الغر� 
فالم والطروحات اإلعالمية باÉاهلة ا�تخلفة ال^ ترتدي ظهارها � اإلÖو

 
ً
fجاب تمسNجاب أو ،بالقديماNسباب تأخرها عن ا هوض وا|قدم � أحد أن ا

 مية واألوتؤثر هذه ال²امج اإلعال ،مسvة العلم واNضارة وا|طور
ً
فالم تأثvا

 O األ
ً
� ) بشv بن فهد الب�(شار الشيخ أÑة وا�رأة بش� خاص، فقد كبvا
منظمة ا!ونسكو أن إ� ) سا!ب العلماني# � تغريب ا�رأة ا�سلمةأ: (كتابه

ألÑة من خالل ما تعرضه جرت دراسة �عرفة تأثv هذه ا�واد اإلعالمية O اأ
موضوع اNب أن  فيلم طويل) íêê(عراف فتوصلت من خالل دراسة أمن قيم و

خرى ثبت أفالم دراسة أمن %) ñõ(ن أو ،منها%) =Û(واÉريمة واÉنس ش� 
  .ت القتلوالانف و§نها تن� مشاهد اÉريمة والعأ

 بيعادي لإلسالم سواء ¡ن منشؤه غرواستهدفت ا�رأة من خالل اإلعالم ا�
ً
أو  ا

 بالغرب
ً
ا ودينها |حقيق 5لة شاملة لتسلخ ا�رأة عن عقيدته �ثالً  ،متأثرا

  :هداف اآلتيةاأل

Ï- هذه أو  رفض حقيقة وجود اختالف O تمايز ب# الرجل وا�رأة والقضاء
  .ا�فاهيم

=- Ç دور ا�رأة ا�تفرغة لر�ية vطفا�ا وا�تفرغة لعمل ا&يتأق. 
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æ -  ا|عليم ا�ختلط وا�ناداة بتدريب ا�رأة � ا�جاالت الصناعيةإ� ا�عوة. 

 .وصف األمومة بأنها وظيفة اجتماعية -<

í-  عمل ا�رأة ا|قليديإ� عدم توجه ا�رأة.)Ïí( 

إ� والفكرية يتدخل فيه  ن ا جاح والفشل � Çقيق األهداف السياسيةإ
دارتها Öوحسن سياسة اNمالت اإلعالمية و درجة كبvة ا|مكن من اإلعالم

قوة وضخامة أن  الإ. اإلعالم |حقيق ا�دف ا�طلوب وا جاح � تسخv وسائل
مة اإلسالمية زاد من Ýبط � والفكري الغر� O ثوابت األا�جوم اإلعال

رة داإففقدت عوامل ا|وازن واNكمة �  ،واإلسالمية السياسة اإلعالمية العربية
 من برامج اإلعالم العر� الطائشة إ(ا�عر�ة اإلعالمية مع الغرب 

ً
ن كثvا

ضحاك والتسلية ال ¢رد اإلإال هدف من ورائها  ،ومسلسالته ا&اردة الساذجة
تý ولم تكد  ،وÝلت عن رسا|ها ،مة اتزانهاح« فقدت األ ،وقاتوتضييع األ
 ،ال من خالل قوان# اللهو باعتماد هذه السياسة اإلعالمية العقيمةإمع¼ اÉد 

وتلك Ä ا�فارقة  ،ها من توظيف اللهو دمة قضاياهم اÉادةؤاعدأبينما تمكن 
  )Ïñ().اNقيقية � معادلة ا ] وا�زيمة

مية وعمل الغرب بش� مباO ð حرمان ا�رأة ا�سلمة من االستفادة اإلعال
وتشويه صورهم  ،ا�اعيات ا�سلماتأو  §اربة ا��ةأو  ا�عوية من خالل منع

فيما ) عمرو خا�(وخv مثال O ذلك الطريقة ال^ عومل بها ا�اعية  ،مام ا�ألأ
ذاعته شبكة تلفزيون العرب حيث أجريدة الوطن السعودية و êêæ=�م ن�ته 

 اثرها هذإO  عَ نِ مريكية مُ أغربية و ضغوطإ� الفضائية  )اقرأ(تعرضت قناة 
مواقفه ال^ فضحت أن  نذاكآشيع أو ،ا�اعية بالظهور O شاشات ا|لفزة

� ا|عامل مع  ظسلوبهم الفأو ،مريكان وÖعالمهم ا�هاجم للمسلم#سا!ب األأ
نشوء هذه الضغوط ال^ áحت ف�ة طويلة � منع ظهور إ� دى أ ،حرب العراق
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) سنية ا�نصوري(شارت ا�اعية ا|ونسية أO القنوات الفضائية، و ا�اعيةهذا 
ثv القنوات ا�ينية أتإ�  �æÏ/Û/=êêæ ) إسالم اون الين(� ت]يح لشبكة 

  :وا��ة ا�سلم# � ا�جتمع بقو�ا

مثال اقرأ وا�جد وغvها من الفضائيات قد أن وجود قنوات فضائية إسالمية إ( 
 بدي

ً
 �ى الفتيات مثل مصدرا

ً
ًال للمعرفة اإلسالمية وللفتوى ا�ينية، خصوصا

 ،والنساء � ظل غياب ا��ة والو�ظ عن ا�ساجد وال²امج اإلعالمية ا�حلية
مثال أا��ة من أن  مÜ اoي تمارسه السلطات ا|ونسية ـ كمابسبب ا|ضييق األ

وساط أرة � شخصيات مؤثإ� عمرو خا� وحبيب عö اÉفري قد Çولوا 
  .)ÏÛ()اجتماعية كبvة بتونس

 من خالل 
ً
واستمر االستهداف الغر� للمرأة ا�سلمة واألÑة ا�سلمة إعالميا
وتوجيهها  ،استمرار الضغوط السياسية O حكومات ا&تان العربية واإلسالمية

جهاض ا|وجهات ا�لÓمة واNريصة O إوالعمل O  ،لصد ا|يارات اإلسالمية
 ،اهللا باستمرارإ� طبيق ا�ين، و�ذلك الضغط O النساء ا�لÓمات وا�اعيات ت

تغيv القوان# إ� مر ووصل األ ،وعرض الصور ا�شوهة للمرأة ا�سلمة � اإلعالم
وتم توظيف وسائل  ،وتوجيه السياسات اإلعالمية �ذا الغرض ،ااصة با�رأة

. صة باألÑة وا�رأة وا�عدة � ا�طابخ الغربيةاإلعالم |طبيق القوان# الغربية اا
� ) دماج ا�رأة � ا|نميةاطة الوطنية إل(�غر� ما يس  وهكذا ن� اإلعالم ا

Ïè/æ/Ïèèè . وشاشات وإ� ووجهت األوامر 
ً
ذا�ت ل�ح Öاإلعالم ا�غر� صحفا

إ�  يهدف نها جزء من �طط غر�أمع  ،وتشجيع ا اس O تنفيذها ،هذه اطة
Ñة وتعديل قوان# األ ،Ñيةما¸ � العالقات االجتماعية واألفرض ا موذج العل

ولم يسكت اإلسالميون عن هذا ا|وجه . |تما_ مع هذه القرارات الغربية
و�رض ا�فكرون اإلسالميون ما يراد فعله �  ،فهاcت ا�نظمات اإلسالمية

الغلبة اإلعالمية وما أن  ن معتدمة ح« اآلومازالت ا�عر�ة § ،ا�جتمع ا�غر�
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  .يروج فيها من رسائل إعالمية ال^ Ýدم هذا ا��وع Ðري � مصلحة ا�ولة

رفع سن  :!ه هذه اطة الغربية وتروج �ا � اإلعالمإوملخص ما تدعو 
لغاء تعدد Öو ،وتقاسم ا�متلfت � حالة الطالق ،سنة Ïõإ� سنة  Ïíالزواج من 

  .ضفاء االختيارية O وجوب حضور و	 ا�رأة عند الزواجÖو ،وجاتالز

وÈ م] وجهت وسائل اإلعالم |كون مرآة �كسة للرغبة الغربية � تقويض 
 êêê=� ¡نون ا�ا¸ �م عش ا�رأة ا�سلمة ا�اâء، فناقش ¢لس الشعب ا�]ي 

ة ا�عنية با�رأة حوال الشخصيراء تعديالت جوهرية O قانون األجإمسألة 
خارج إ� الع والطالق � الزواج العرÈ، وسفر ا�رأة : برزها قضاياأو ،ا�]ية

  .لغاء ا�عارضة كطريقة من طرق الطعنÖو ،Ñةو§كمة األ ،ا&ت

واتاحت هذه القوان# حق ا�رأة � الطالق لعدم توافقها مع الزوج ب�ط 
واع�ضت معظم النساء ا�]يات O ذلك  ،تناز�ا عن حقها � ا فقة الشهرية

  )Ïõ(.ال النساء الëيات فقطإهذا القانون ال þدم أن  باعتبار

طرح مسودة قوان# إ� ذ نادت جهات عدة إ ،ومثل هذا األمر جرى � اÉزائر
وطرحت مشاريع االستبدال  م،<Ïèõجديدة الستبدال قانون األÑة الصادر �م 

 غربية واضحة لسأ
ً
وحاول ا�روجون �ا  ،لخ ا�رأة ا�سلمة من عقيدتها ودينهافfرا

 ،تقوية مطا&هم هذه �مالت إعالمية تشوه صورة ا�رأة ا�سلمة � اÉزائر
حfم ا�واريث أوتدعوها �حاربة  ،وتدعوها لالنقالب O ال�يعة اإلسالمية

العلمانيون بما وقام  ،والزواج والطالق وغvها �ا جاءت به ال�يعة اإلسالمية
بشن هجمات و5الت كثvة  ،نه من خ²ة إعالمية ومؤسسات إعالميةوكيمتل

قرار حقيقة إا|بجح ب: (برزهاأمور أالقوان# اÉديدة ال^ تر�ز O |طبيق 
 
ً
هم بوقوع حيف وهو ما يو ،O قانون � ا&الدأوهو  ،مساواة ا�رأة بالرجل دستوريا

 للقانون الوضY ýال يب¹ ألخضاع اإ/من اإلسالم عليها 
ً
Ñة اÉزائرية تدرÎيا
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Ñة اÉزائرية ومن ثم ا�جتمع O �دة صوغ األإ/ لل�يعة نفوذ � ا�جتمع 
Ñة وللمرأة اإلسالم بمظهر الظالم لألظهار سماحة إ/ ا مط الغر� ا�تهاوي 

  ).Ïè(..)طفالولأل

قرار هذا إه اإلسال� ائرية خاصة ذات ا|وجوحاربت وسائل اإلعالم اÉز
ورفض القرارات الفوقية  ،Ñهمأا|حرك Nماية إ� ها7 ودعت األ ،القانون

 من ا| ،ا�فروضة من الغرب
ً
ثv � االÐاه الفكري وتعزيز ا|يار أفأحدثت نو�

فاعلية اإلعالم وتأثvه إ� شارة إوÄ  ،يأافض �ى بعض السياسي# وقادة الرالر
  .العام � ا�جتمع

أو  ن مسلسل الغرب اإلعال� � استهداف ا�رأة ا�سلمة مستمر بال هوادةإ
قيادة الرأي العام وتوجيهه، همية اإلعالم وخطورته � أمنطلق# من  ،خط رجعة

درك الغرب خطورة اجهزة اإلعالم O ا�جتمع فامتلكوها لكسب ال]اع أوقد 
طلقت دول غربية عدة §طات أvه من اNضارات ال^ تعاديهم، فمع اإلسالم وغ

�  والستمرارها ،فضائية لكسب الرأي العام � ا&الد العربية واإلسالمية
فأسست  ،خالقية �ى ا�رأة واألÑة ا�سلمةاستهداف القيم وا�رتكزات األ

 ا�شوهة � ا&تان العربية وسà |حس# صورتها) قناة اNرة الفضائية(مريكا أ
امتالك قناة فضائية ناطقة باللغة العربية إ� ن الصهيو1 الكيا: الغرب ربيب

ار ا�قاومة ظهÖو ،مام العالم العر�أÝصص |جميل صورة الكيان الغاصب 
  .رهاب والقتل ا�مويالفلسطينية بمظهر اإل

 بعدإ
ً
صبح أأن  نها سياسة ا�هاء ال^ يعتمدها الغرب � كسب ا�عر�ة إعالميا

منطلق# من  ،سماعنظار واألال يمكن كتمه عن األ ارك العسكريةضجيج ا�ع
 ،االستعالء عقدةُ  شديدٍ  نها بوضوٍح إ: (خضاع العالم Hهامح إلعقلية وفكر ط

لغاء مؤسسة االÑة Öو ،خالقارية ال^ Ðعل من ا|مرد O األوا�يمنة اNض
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لوان الشذوذ اÉن3 أو�  ،جهاضشاعة الزنا والفاحشة واإلÖو ،والزواج
تكون أن  نسانية نبيلة تستحقإخال@ |جعل من ذلك Hه قيمة Æراف األواال

  )ê=().�ية مش��ة تسود العالمأثقافة 

و�ن القرآن الكريم اoي منح ا�رأة مfنتها ال^ تستحق من الر? والسمو، وهو 
أو  عداء اإلسالم من الغربي#أصل وا�ب# ل� 4ء قد ص سلوك الكتاب ا�ف

Hمن شاWجل جال Wهم بقو:  

�m�b�a�`�_�~�}��|�{�z�y�x�w�v�u�t
�n�m�l�k�j�i�h��g�f�e�d�cl الصف :õ - è.  

§ 
ّ
ت |حقيق هذه الغاية والاوما يعمل من خالW اإلعالم الغر� ما Ä اال

  .ال^ يستهدف من خال�ا ا�رأة وغvها من مفاصل ا�جتمع اإلسال�
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  عراقية بعد االحتاللإعالم املرأة ال: املبحث الثالث

فضل من نظvتها العربية ا�سلمة من زاوية ألم تكن حال ا�رأة العراقية ب
 من أفÒ لم Ýرج  ،ا ظر ا�عنية باالستهداف اإلعال�

ً
أو  ،طر التشويهأيضا

ذات أو  عقليةأو  نها ليست بذات قيمة فكريةأا|عامل معها O أو  ،تقليل الشأن
 ،صورة ا�رأة � االعالنات ا�اعمة طط قوات االحتالل ال بما وظفت بهإ ،شأن

. تعاقبةهداف اإلعالمية للحكومات العراقية ا�وبرا¢ها اإلعالمية ا�وازية لأل
بقية وسائل أو  ،جنبية بش� �ممريكية واألاأل اتولصعوبة متابعة الفضائي

 هذا خرى ¡لصحافة ومواقع االن�نت، سنخصص مالحظاتنا �اإلعالم األ
للوقوف O صورة  ؛وخاصة الفضائيات العراقية ،ا�بحث O اإلعالم العرا@

 ما الفضائيات العربيةأ. ط ا|عامل مع قضاياها ومشاHهانماأو ،ا�رأة العراقية فيها
واضحة فيها عن ا�رأة العراقية  ا�عنية بالشأن العرا@ فال نكاد نلمس صورةأو 

زء من ا�جتمع كجأو  ،خبار كمواطنة �ديةن�ات األال فيما يرد من ذكرها � إ
شأن ذات أو  ما ندر منها ح# Ýرج كسياسيةأو  جواء االحتالل،أالعرا@ ا�تأثر ب

برامج اNوارات تعرض ب# ف�ة أو  فالم الوثائقيةما � ا�جتمع، وهناك بعض األ
أو  ة، العربية، اNرة،خرى متناولة هموم ومشاØ ا�رأة العراقية � قنوات اÉزيرأو

فÒ ال تصلح لتراسة وا�تابعة  ولقلتها وتباعد السقف الزمÜ � عرضها) غvها
  .شارة فقطال من باب اإلإ

�وث اإلعالأن  كما O نها خلت أم ودراساته ا�كتوبة عن ا�رأة ا�الحظ– 
� وسائل يراد وجهة نظر ا�رأة ذاتها فيما يقدم عنها من صور إمن  –� الغالب 

 Öو ،اإلعالم &يان وجهة نظرها
ً
 يضاح مدى ا|وافق ب# ما تظهر فيه ا�رأة عموما

 بل. � هذه الوسائل وب# واقعها الفعö وحياتها ا!ومية بكل ما فيها من تفاصيل
 أن إ� بعض ا&احث# أشار ن إ

ً
غv راضية عن صورتها �  ا�رأة العراقية Çديدا

 إ � الغالب � اإلعالم نتيجة تقديمها
ً
قرب أو ،طار سلوä غv منضبط اجتماعيا
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  .*عراف ا�جتمع العرا@أخالقية غv ا�نضبطة بقيم وشارات األاإلإ� 

ن خطورة وسائل اإلعالم والفضائيات بش� خاص تتجÙ � كونها تعمل إ
الستبدا�ا بقيم  ،عراف السائدةوعمق زمO Ü �اطبة القيم واأل بشدة وحزم

ال^ تستهدف تغيv ا�عارف ) ا|غيv ا�عرÈ(بما يعرف بنظرية  ،جديدة خرىأ
ال^ تنظر ) ا|غيv ال�اك�(صورة ما، و�ذلك نظرية أو  والقيم السائدة � قضية

 O ة تكرار عرض  أنهلإلعالمëالصور وا�عارف والقيم ا�عتادة بك vيقوم بتغي
 
ً
 سائدا

ً
 بعد ف�ة قد تطول الصورة ا&ديلة ح« تصبح واقعا

ً
  .تق]أو  ومقبوال

ئيات العراقية Ä صورة فالصورة العامة السائدة عن ا�رأة العراقية � الفضا
أو  ،غلبم ال^ تمثلها ربات ا&يوت � األصورة ا�رأة األ: ولاأل :ذات بعدين

�ن ال ºملن شهادات تعليم  ،مؤسسات ا�ولةأو  سواقذوات العمل البسيط � األ
غلب برامج ادمات العامة ¡لكهرباء وغvها أورة � !ة، وتظهر هذه الص�

 القÍي باعتبارهن حوادث ا|هجvأو  ،خبار االنفجاراتأ� أو  بصفة متذمرات،
  .فعالضحايا هذه األ

طار السياسة العامة إغلب ا�رأة العاملة � خرى تشغلها � األوالصورة األ
غv أو  وتطZ عليها صور النساء العلمانيات ،ا÷لتولة من ذوات ا|مثيل السي

 منهة العاملة � اإلأو�ذلك صورة ا�ر ،ا�سلمات
ً
   .عالم الفضا, وما ¡ن قريبا

عمال أن ـ لم تقدم فيها راقية فمنذ بدء االحتالل وح« اآلما ا�راما العأ
سلسل# م(ال � إها صورة متمïة للمرأة العراقية نقرأ فيأن  cاهvية يمكن

 ) تلفزيوني#
ً
اoي تر�ته هذه  ؤقتثر ا�األ ، معشاء اهللان إ سنقف عندهما الحقا

ه الصورة واNاالت ولم تشذ عن هذ. فانتهت بانتهاء ف�ة عرض ا�سلسل ،ا ماذج
ثرها أنها لم ت�ك أال شواهد نادرة نرى إة العراقية � الفضائيات أمن نماذج ا�ر

ال�قية، (لفضائيات ال^ نعنيها هنا � مالحظاتنا Ä طويًال � ذهن ا�شاهد وا
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كونها  معرية، الفرات، اNرة عراق، فÒ العراقية، ا&غدادية، بغداد، السوم
ية ا�حطات الفضائية العراقية ما بقأ) نها موجهة للعراقأال إمريكية ا|مويل أ

ولم  ،األو� ثv قوي O اÉمهور العرا@ ¡�جموعةأخرى فÒ ليست بذات تاأل
: بداء ا�الحظة وÄرأة العراقية بش� واضح يؤهلها إلت²ز فيها صورة ا�

  .)الرافدين، بالدي، ا&ابلية، السالم، ا�يار(

من اإلعالم العرا@ الفضا,،  لقد وقعت ا�رأة العراقية ùيعة ب# نوع#
 للعنفاأل

ً
مع  ،ع العرا@واضطراب الشار ،وفقدان األمن ،ول منه ما ¡ن انعfسا

وا�ظاهر العسكرية  ،وا�ليشيات ا�سلحة ،ا�بالغة بسبب جرائم االحتالل
وجعلها فريسة ل]ا�ت  ،ا�ختلفة، فأثر O االستقرار ا ف3 واالجتماÌ للمرأة

وقلل من درجة مساهمتها � خدمة  ،انعكس O سلو�ها ا!و� ،داخلية مريرة
  .�ئلتها و¢تمعها

 مط ا�ا¸ من اإلعالم العرا@ اoي W عالقة وثيقة با�رأة هو اأو  وا وع
حداث، أه Nقيقة ما Îري من ùا�ت وو" شَ المُ أو  ر ـ بكÍ الواو ـو" زَ اإلعالم المُ 

  تصوير ا�جتمع العرا@ � صورة بعيدة عن الواقعإ� فسà هذا اإلعالم 
ً
بل  Hيا

 
ً
تقف عليه ع² عالقاتها أو  ،تسمعهأو  ،تراه ا�رأة � الشارع ،منقطع تماما

االجتماعية العامة، فعكس هذا اإلعالم صورة وردية لواقع ومستقبل ا&ت، رسم 
فوقعت ا�رأة كبقية  ،درجة اداع والÓويرإ� مالمح ¢تمع يطZ عليه ا|فاؤل 

صابها اoهول وا|مزق الفكري أو ،قطا�ت ا�جتمع ضحية هذا الزيف اإلعال�
ف3 من ازدواجية نبعت � داخلها بسبب ما ترى � هذا اإلعالم وب# صورة وا 

  .الواقع ا�ؤلم

 إ :وقد ي²ز سؤال � ذهن أي واحد منا
ً
أو  ذا ¡ن تصوير الواقع ليس صحيحا

 فما اNل ا�ناسب والصحيح؟أتزويره ليس كذلك 
ً
  يضا
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مع ال��O ï تصوير الواقع بصدق وواقعية ن إ :جابة عن هذا السؤالإونقول 
فمنهج  ،يكون رائدنا � ا|عامل اإلعال�أن  هدف بناء ا فس وا�جتمع ينب�

حداث، بل تزوير األأو  اإلعالم ا�ادف هو ليس ا�بالغة � عرض ما Îري
فالصدق . (ا|عامل الصادق وا�وضوÌ مع اNدث هو ا�عول عليه � هذا االÐاه

فاإلسالم  ،وهذا ا�دف يمï اإلعالم اإلسال� ،�� ا² الÓام ديÜ وخلق إعال
إ� ي وا صيحة هو اoي يؤدي أخالص � الرواإل ،يلزمنا با|مسك بالصدق

Ìظاهرة العنف االجتما O القضاء.)=Ï(   

 –وا�رأة � الطليعة  –� الوقت اoي Îب O وسائل اإلعالم تعليم ا�شاهد 
خراجها من ا مط السلz اoي تتعامل به Öالمية وبعة الواعية للرسائل اإلعا�تا

  .*معظم النساء مع وسائل اإلعالم

  .هذين ا مط# من اإلعالم العرا@ � 4ء من ا|فصيلإ� دناه أوسنعرض 

 
ً
درجة تفقد ا�تل½ إ� نمط اإلعالم الفضا, ا�روج للعنف وا�بالغ فيه  :أوال

äنته االجتماعية، وقد وت ،واستقراره ا ف3 ،اتزانه السلوfثار آ بدتزعزع م
وهو 4ء طبيý لكون ا�رأة  ،هذا اإلعالم بش� الفت للنظر O ا�رأة العراقية

كë من أثر أوتمتاز بالرقة وÑعة ا| ،وذات مشاعر مرهفة ،بش� �م �طفية
رهاب ا�تواصل � اإلعالم الفضا, واإل ،مشاهد ا�م والقتل ا!و�ن إ .الرجل

وانطبعت مشاهد هذا العنف ا!و� �  ،استقر � وجدان ا�رأة العراقية ،اصةخ
ن تكرار هذه إف ،وا|فكv ا�طم` ،منفسد عليها منافذ العيش اآل ،عقلها

 اoهن تعاود الظهور الصور واستقرارها � اoاكرة اNية Îعل منها قواعد ثابتة �
 � ا�سvةإخرى مسببة أب# ف�ة و

ً
 � ا|عامل مع األ ،ربا¡

ً
 ،حداث ا!وميةوقلقا

 � زوايا ا ظر 
ً
  .شياءا�واقف واألإ� وا|باسا

 O ïوقد زاد من خطورة وفاعلية واستعداد هذه القنوات الفضائية لل��
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فت �ا عناù ضيأذا إنها ¡نت Ðري بالفعل، فأمشاهد العنف وا�بالغة فيها هو 
 خاصة عند صبحت الرسأا�بالغة وا|هويل 

ً
الة اإلعالمية فاعلة ومؤثرة جدا

  .كë من الرجلألفطرية عن العنف والقتل وا�مار البتعاد طبيعتهن ا ؛النساء

ا|ميï والعنف وقت ال%ا�ت ا�سلحة إ� تتعرض ا�رأة O وجه اصوص ( 
ال^ Çافظ O ا�رأة � هذه واNروب O وجه ا|حديد، لغياب الت�يعات 

من يتعرض �ا للمساءلة القانونية إ� وتتصدى �زم  ،قات من جانبواأل
   )==().خرآ�ا ºد من هذه الظاهرة من جانب والقضائية والعقابية 

ك² قدر أحداث إالواقع اoي أفرزه االحتالل �  ضيف oلك حقيقةأفاذا 
 يصعب ا|عامل معهأفيصبح ذلك با| ،�كن من ا�مار

ً
يب ن Ýرإ: (كيد واقعا

ن سلطات Öو ،سا÷ �ذه اNمالتهو ا�دف األ ،وتصفية العقول العراقية ،العراق
يرانية Hها Ñائيö وا�خابرات اإلوا�خابرات ا�ر�زية وا�وساد اإلاالحتالل 

حزاب ال^ جاءت مع ا�بابات ضافة �يليشيات األإمتورطة � ا|صفيات 
^ روجت �فاهيم العنف وما تعلق به ومن نماذج هذه ال²امج ال .)æ=(مريكية األ

ية وساهمت � قلب ثرت � ا�رأة العراقأنفسية سلبية أو  من خواطر اجتماعية
نت اoي ¡) رهاب � قبضة العدالةاإل(خالق �يها برنامج كيان القيم واأل

، فقد ¡ن أن تكون كذلكال^ يف�ض بها أو  ،تعرضه قناة العراقية الرسمية
 لتساهم � أو  ،جبارها O االع�افإت يعرض نماذج ثب

ً
دفعت oلك ترغيبا

  ماذج وقصص تشويه صورة الفرد وا�جتم
ً
صابت صورة ا�رأة أع العرا@، �رضا

شخاص تعرضوا بالفاحشة أنتيجة عرض  ،العراقية بالتشويه والرعب �ا ºيط بها
أو  طافخريات �ن تعرض �ن هؤالء باالختأنساء أو  ،لنساء من §ارمهم

ثارة هواجس Öثر عميق O نفسية ا�رأة وأاالبÓاز، وÈ هذه الصور أو  االغتصاب
ج من ب# اوف والقلق والرعب � نفسية ا�رأة العراقية ، وقد امتاز هذا ال²نام

ثارته وتروÎه للعنف واÉريمة وا�بالغة � إخرى بصفة برامج قناة العراقية األ
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واستهداف ا�تل½  ،فقد اتسمت بصفة تزوير الواقع ا�ؤلمما بقية برا¢ها أذلك، 
  .واالبتعاد عن ا|غطية الصادقة للواقع ،باداع

 O قضية ا�عتقالت اإلأو  و� �ذه القناة ال��ïو�ن من األ
ً
شارة إعالميا

نسا¸ وال^ فاحت روائح االنتهاك اإل ،ا�اخليةأو  العراقيات � سجون االحتالل
Éال^ يف�ض  -ه القناة الفضائية هذأن  الإوا ف3 فيها حدود ا|صور، سدي وا

 يذكر � هذا اإل - نها لسان حال الشعب العرا@أ
ً
وبقيت  ،طارلم تقدم شيئا

 
ً
) رهاب � قبضة العدالةاإل(كما حدث � برنامج  ،برا¢ها تنحو من> طائفيا

 واoي استهدف عرض ا�عتقل#
ً
م# من مكون طائ± واحد ا�تهأو  ا�ذكور آنفا

  .حداث ا|نازع الطائ±Öتشويه السمعة و إ� يهدف

زمة سياسية مرت با&ت أال^ شاعت � ظروف ) رين اÉناÚصاب(ما قضية أ
  .بعد ا|جاهل ألول وهلة) قناة العراقية وقناة الفرات(آنذاك فقد كذبتها 

وضاع الصدق ) ال�قيةبغداد و(!ها قناتا إشارة يدت روايتها وشددت � اإلأو
ال O تشويه سمعة إصد ا�رأة العراقية من اNادثة ولم Ç ،� اNدث O ا�تابع

ها ومن روج �ا قد نكرأمن ن إ وعرض قضية قيل ،وO خدش للحياء ،غv م²ر
وملخص  .وتصفية حسابات ب# جهات سياسية ،سباب سياسية¡ن ذلك Hه أل

جبار O �ارسة الفاحشة مع ها تعرضت لالعتداء واإلنأالقضية اد�ء هذه ا�رأة 
ثم ) رهابيةإ(عمال مساندتها أللشبهة  ؛ضباط � ا�اخلية العراقية بعد اعتقا�ا

 بعدأ
ً
 لم أضجة ¡سحة O ساحات اإلعالم و� خفيت القضية إعالميا

ً
نها شيئا

 
ً
لفتاة بينما Ðاهلت معظم ا�حطات الفضائية العراقية قضية ا. يكن مطلقا

ال^ قام جنود االحتالل باغتصابها وحرقها مع �ئلتها � مدينة ) عبv(العراقية 
  .حجم ا|غلغل ا�عادي � هذا اإلعالمإ� وهذا يؤð  ،ا�حمودية

درجة فاقت اNد إ� متد ال�ويج للعنف � وسائل اإلعالم وال��ï القد 
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 O اصل به فعًالNصحة ا�رأة د أثر نف3 سيئ و�ذا االمتدا .رض الواقعأا O
ذلك، مراض العضوية كتزايد األ�Ö و ،¡لقلق والكآبة ،مراض ا فسيةوانتشار األ

إ� �ا دفع الكثv من العوائل العراقية  ،بنائهاأقلق األÑة العراقية O إ� ضافة إ
وضع  إ�فلو نظرنا : (جبار بناتهن O ترك ا�راسة � كثv من ا�دن العراقيةإ

 
ً
توقف اNياة عند إ� يؤð  ،� الوضع الص� ا�رأة � ظل االحتالل لوجدنا ترديا

فادة ا�رأة إومدى  ،ومدى تأم# ادمات الصحية ،الوالدة �سب مستوى ا�رض
مستويات  ما تراجع وضع ا�رأة ا|علي� فدال|ه تفاوُت أ ،من هذه ادمات

وال^ Ä دون مستويات Çصيل  ،�ختلفةناث � ا�راحل ا�راسية اتسجيل اإل
  )<=(..)اoكور

ن ال�ويج �شاهد العنف وا�م وا�مار � اإلعالم العرا@ وا�بالغة فيه، إ
 أþضع  أنهالشك 

ً
ذا ¡نت إدائمة خاصة أو  سياسات إعالمية مؤقتةإ� حيانا

فكري أو  ÷تيار سياإ� هنا تنت�  -وÄ القناة الفضائية  -الوسيلة اإلعالمية 
أو  معارض للكتلة السياسية اNاكمة ال^ ربما تلجأ للعكس من ذلك � ظرف

  .قناع ا�شاهد باألثر القليل اoي ي��ه هذا العنفحدث ما إل

 vيأن إ� ولكن ا�حصلة ا هائية تشoلفه هذه  األثر ال�اك� اإلعال� اÝ
عدة ما قنوات أن  والسيما ،راقيةثر � نفسية ا�رأة العا�شاهد ا�موية واضح األ

  .نزالت تعمل O ذلك ح« اآل

 
ً
 بالواقع  :ثانيا

ً
فاؤل فق جديد من ا|أإ� نمط اإلعالم العرا@ اoي جنح بعيدا

 cيع فئات ا�جتمع بلغة مزورة  ،حيان كثvةأغv ا�²ر، بل ا�خادع � 
ً
�اطبا

الواقع اoي تعيشه  ي مأساويةَ �فية Çت لون رسا|ها اإلعالمية الورد ،للواقع
نماط اطاب اإلعال� ازدواجية � أوقد سبب هذا ا مط من . العراقيةا�رأة 
 ،الالستقرارأو  ومن االستقرار ،منأالال أو  منوضبابية � ا�وقف ب# األ ،الرؤية
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 من الفشل O مسايرة اNياة كما Ä �ى ا�رأة ونكوصاً 
ً
إ� ومن ثم ترك انطبا�

ما من يقع ضحية هذه الصور أالعزلة واالنفراد با فس، إ� واال|جاء  ،اoات
 � سماوات اNلم ح« يصطدم بصخرة 

ً
الوردية من اإلعالم الزائف فيبدو §لقا

  .الواقع ا�ؤلم

باعتبارها تمثل سياسة ) العراقية(وقد انتهج هذا ا�سار من اإلعالم فضائية 
و�ذلك قناة  ،ن Çاول جاهدة خدمتهاأو ،تعتقدهتروج �ا أن  فالبد ،اNكومة

أو  القنواتإ� ضافة إك² الكتل اNاكمة، ألسان حال كتلة بر�انية من ) راتالف(
 ألسباب سياسية نفسها خرى ال^ تمثل وجهة ا ظر اNكوميةوسائل اإلعالم األ

  .طائفيةأو 

وبالغ �  ،ساخنةلقد روج هذا ا مط اإلعال� لصور االستقرار � ا�ناطق ال
 ظهر حاالت وصورأأو  ،زمات معينةأسياسية � أو  منيةأعرض نتائج 

ً
غv واقعية  ا

 ،القتل O ا�ويةأو  ،كقضية ا|هجv القÍي ،� مشاØ مرت � حياة العراقي#
بعض العراقي# هذه الرسائل اإلعالمية  َق د© وَص . انتشار ا�يليشيات ا�سلحةأو 

ذا حاولت العودة مع إخرى، ح« �رأة العراقية بذلك Ä األخدعت او ،ا�وجهة
أو  هاذا ما دفعت زوجَ Öو ،ت وÄ خائفةدَ رِ طُ أو  تلَ تِ ت منها قُ رَ ج" �ئلتها �نطقة هُ 

 أن  ها �عاودة العمل بعدابنَ 
ً
 وجدت نفَ أو  انزوى خائفا

ً
إ� سها قد عرضته مهددا

  .خطر داهم منخدعة بهذا اإلعالم

مريكا |حس# صورتها � العراق والعالم أنشأتها أ) رة ـ عراقاN(ن قناة Öو
ظهار العلمانيات إالعراقية � حواراتها السياسية بالعر�، وقد استهدفت ا�رأة 

ما برنامج ألغالب ـ كرمز للمرأة العراقية ـ وغv ا�لÓمات باإلسالم ـ � ا
 فيسà أاoي تعرضه هذه القناة ) مساواة(

ً
� ثقافة الغرب عن ا�رأة نإ� سبوعيا

وتشجيع العراقيات وغvهن O ا|مرد O القيم  ،بانتقاص مfنة ا�رأة � اإلسالم
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عراف ا�ستمدة من ا�ين، كما ºاول ا|العب بمظهرية اNجاب اإلسال� واأل
جزء أو  ،الستضافة نساء ملÓمات بزي إسال� مشوه للكشف عن بعض الشعر

سلوك مقبول �ى ا�رأة إ� ن ذلك يعÜ با|كرار ÇوW وا�دف م ،من اÉسد
 بوت ،تصنع � نفوسنا الالمباالة(العراقية ا�سلمة، فهذه ال²امج 

"
حاسيس ضد  األت

ح« يغدو  ،كثv من ا�نكرات وا�شاهد ا�نحرفة ال^ تعرضها وسائل اإلعالم
 يصبح ا�) (صÙ اهللا عليه وسلم(األمر كما قال رسول اهللا 

ً
ا�نكر أو  عروف منكرا

 
ً
اNاصل فيما يقدم باإلعالم ن إ .بمشاهد ا|²ج واالختالط وغvها) معروفا

  )í=().عملية تمييع للقيم اإلسالمية واNدود الفاصلة ب# الرجل وا�رأة

v من عكست الصورة عن الكث ،� سابقة �ا) قناة ال�قية(كما انتهجت 
� ) فري(بتبنيها برنامج ) ا|غريد خارج الÍب(سلوب أبرا¢ها ا�فيدة وا افعة 

قيات � منافسات واoي يشارك فيه عدد من النساء العرا ،مراحله ا�تعددة
وÄ تبدو للمتأمل ) تلفزيون الواقع(خرين، بما يس  برامج آمفتعلة مع شباب 

 O غv مس 
ً
فواقع ا�رأة العراقية ودورها وما هو مطلوب منها ليس  ،اسما

) æ(كë من أالبتعاد عن بيتها و�ئلتها �دة وليس ا ،|نافس ا�فتعل مع الرجالا
حfم أبسط قواعد وºدث من اختالط وفجور و�الفة أل ºدث فيها ما ،شهرأ

  .ال�يعة اإلسالمية

 إ :و�ن ال يدرك خطورة هذه ال²امج نقول
ً
نها Çدث �ى ا�رأة وغvها ارتدادا

  ،عن واقع حياتها
ً
عجاب وزرع مشاعر من اإل ،|فاصيل يوميات تعيشها و�رها

، وهذا يعÜ با تيجة
ً
 واجتماعيا

ً
برنامج أن  وا|مÜ لظاهرة مرفوضة إسالميا

، بع) كادي�أكستار (وغvه ) فري(
ً
 مزورا

ً
 عن حقيقة األمور يقدم إعالما

ً
يدا

 ملسو هيلع هللا ىلص �ا يعÜ وجوب رفضه ومقاطعته عمًال �ديث رسول اهللا ،حداثو¢ريات األ
 فليغvه بيده(

ً
ن لم يستطع إف ،ن لم يستطع فبلسانهإف ،من رأى منكم منكرا

  .)ñ=()يمانضعف اإلأفبقلبه وذلك 
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ا�رأة العراقية باعتباره يشوه : وÈ مقدمة من Îب عليه رفض هذا ال²نامج هو
 ،وÄ ا�رأة ا�عيلة لعائلتها. ويقدم عنها صورة مزيفة ال تنطبق عليها ،سمعتها

حصاء شار اÉهاز ا�ر�زي لإلأالكثv من ا|حديات الصعبة، فقد مام أامدة والص
ن معدل أو ،من األÑ العراقية تعليها نساء%) ÏÏ(نسبة أن  ،êêñ=العرا@ � �م 

 شارت اÉهةأكما . اعتقاWأو  قتلهأو  �لة � تزايد مستمر نتيجة &طالة الرجلاإل
من األÑ العراقية %) ÏÏ(نسبة أن سه نف حصائيات العام ا�ذكورإ�  نفسها

%) <<(ن نسبة أو%) Ñ)>æ الفقvة � العراق Ä ونسبة األ ،تعيش � فقر مدقع
ما األÑ العراقية ذات ا�ستوى ا�عي¶ أÑ ذات ا�ستوى ا�توسط، احتلتها األ
 Òيد فÉ(فقط%) =(ا=Û(.  

فقر واÉهل واNرمان من نقدمه للمرأة العراقية ا�بتالة بالأن  ي إعالم Îبأف
العيش الكريم ومن ا|عليم ا�ناسب؟ وهل ينقذها إعالم الÓوير وا�بالغة � 

م يضعها � قلب الواقع نمط اإلعالم اآلخر اoي يقلقها أ ؟Çس# الصورة البشعة
  ويثv عندها الفزع؟

 إ� بينما يشv واقع ا�رأة العراقية 
ً
فاءات ذ تم اغتيال الكإ(عكس ذلك تماما

النسوية من 5لة الشهادات اÉامعية العليا وا�ال¡ت الطبية وا�ندسية 
  .)õ=()والصحفية واإلعالمية وال�بوية وا|عليمية والفضائية

�مريكي اoي استهدف بإعالمه ذلك ¡ن سببه األول االحتالل األ و
 السv � جباره Oكما استهدف ا�جتمع Hه إل ،وجيوشه وسياسته ا�رأة العراقية

  .عرافهأخر þالف دينه وعقيدته وآمن> 

  :الدراما العراقية وصورة املرأة

ا�راما العراقية ال^ برزت فيها صورة ا�رأة العراقية بعد االحتالل قليلة ن إ 
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 W يمكنأولم نلحظ  جداً 
ً
هميتها أولكن |أثv ا�راما و ،!ه بعمقإيشار أن  ثرا

ثرنا آحداثها §لية، أتمع العرا@ خاصة ح# تكون ا�ج � حياة جزء كبv من
  :هما) مسلسل#(Îاز مع إا|وقف ب

برز ما فيه � أو ،اoي عرض O قناة ا&غدادية) قاهرة الرجال(مسلسل 
وÄ ) عواطف السلمان(دتها ا�مثلة أال^ ) cارة(صية موضوعنا هذا هو شخ

عراقية ) كبة(صنع إ� طرها الفقر يض ،امرأة بغدادية تنحدر من بيئة شعبية فقvة
 موالأوÇصل O  ،ثم تشتهر صنعتها ح« تفتح معمًال oلك ،&يعها � السوق

إ� موا�ا � معونة الفقراء وشهرتها للوصول أطائلة وشهرة واسعة، تستخدم بعض 
 وهما عضوان � ال�²ان ،نها ترفض معونات ابنيها ا�اديةأوا�فارقة  ،¢الس نيابية

نها أ، ويبدو من مالمح القصة الرئيسة � الوزارة العراقية من دون سبب واضحأو 
طار موقع إرأة هنا غv واقعية بل شاذة � وصورة ا� ،بعيدة عن الواقع العرا@

ومن ثم فÒ رسالة إعالمية غv مع²ة عن  ،ومساهمة ا�رأة العراقية � ا�جتمع
  .واقع ا�رأة العراقية

 ،برز شخصية نسائية فيهأ) نعام الربيýإ(اoي مثلت ) الورد بياع(مسلسل 
مل �يها اoي ¡ن يع) شدهان(قامت مع أن إ� ) خ�اوات(و�نت � ا&دء تبيع 

 O ة فتصبحvقة كبÍن ،ثرها غنيةأبfة مرموقة � ا�جتمعوذات م . Äو
 غv واقعيةأشخصية 

ً
سابات ا�رأة وهذا ا مط من النساء غv وارد � ح ،يضا

 .ومن ثم فÒ شخصية Çمل رسالة إعالمية مشوهة وغv صادقة ،العراقية

O اصلة من جراء طرح نماذج نسائية عراقية أن  ونعلق هناNا تائج ا
 يشوه صورة ومfنة ا�رأة العراقية � 

ً
منقطعة عن الواقع بل غريبة عنه تماما

غv أو  ه ا ماذج غv الواقعيةكثار من طرح هذاإلأن  ومن ا�علوم ،اإلعالم
 � ا�فاهيمإال%يهة يسبب 

ً
القبول برسائل إ� ويدفع ا�تل½  ،وخلًال � الفهم ،ربا¡
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�  جالً آم أن مصvها الفشل اoريع �جًال إومن ثم ف ،إعالمية غv صادقة
 � ا�رأة فهل يفخر اإلعالم العأذا إما أالغالب، 

ً
را@ بعرض صور حدثت تأثvا

  غv نزيهات؟أو  دوارهنأعراقيات مبالغ � 

ن اإلعالم العرا@ بش� �م وصورة ا�رأة فيه كجزء من رسا|ه اإلعالمية، إ
بل تعددت صيغ ا|واصل  ،يبدو عليه افتقاد السياسة ا�وحدة للخطاب اإلعال�

ارض خرى تعأإ� ¢²ة O السv � ر�به، أو  مع ا�تابع W من متأثرة باالحتالل
وغvها با|أكيد Çاول  ،خرى Çاول ا�وازنة ب# طرÈ العصاأو ،�جرد ا�عارضة

فتعمل O خدمة ا�تل½ وا|عامل معه  ،جاهدة تصوير الواقع العرا@ كما هو
  .وربما يكشف ا�ستقبل القريب عن هوية Ø هذه االÐاهات ،بصدق
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  عن قضايا املرأة واجب اإلعالم اإلسالمي يف الدفاع: املبحث الرابع

ا�عر�ة سجال ب# اNق أن  ول وا�ا¸ من هذا ا&حثدر�نا من ا�بحث# األأ
ها، فأهل ا&اطل اليهدأ ومتجددة بتجددها وبقائ ،نها قديمة قدم اNياةأو ،وا&اطل
لمرأة ال^ وضعها �ا اإلسالم، ال با|عرض �ذه ا�fنة السامية وا�تمïة لإ�م بال 

�ا  ،فfر ا�نحرفة م]ون O هذا العداء السافرصحاب األألة من هل الضالأو
كريه ا|صدي صحاب ا�نهج الربا¸ د�ة اإلسالم وÖعالمييه ومفأيتطلب من 

 من O �ذا ا�جوم السافر 
ً
قال . ر�ن ا�جتمع اإلسال� وهو ا�رأةأر�ن مهم جدا

~�_�`��m�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a: تعا�
�p�o�n�m�l�ksr�ql ]ا&قرة :Ïêè[.  

ص بتأجيج ال]اع ضد وقد قام اإلعالم الغر� واNديث منه بش� خا
وذلك بمهاcة ا�سلم# � عقائدهم ومقدساتهم  ،رجاء ا�عمورة ¡فةأا�سلم# � 
ال إمن ثوابت ا�سلم#  ثابٍت أو  رمزٍ  أي"  ولم ي�ددوا � اقتحام ¢الِ  ،و¢تمعاتهم

5الت بعض دول الكفر �  ومن ذلك ،ية وا قد الظالموتعرضوا W بالسخر
مر � و�ذا األ. رية وغvهاوتاكيسوم الfربالرملسو هيلع هللا ىلص الرسول إ� ساءة والت اإلا§

حد ا�رتكزات الرئيسة � أÝذ منها اإلعالم الغر� اال^  قضية ا�رأة ا�سلمة
  ،د�يته ا�ضادة لإلسالم وا�سلم#

ً
 ¡سحا

ً
 ما يتعلق � Ø O فشنوا هجوما

فحققوا áاحات �  ،دب والسينما ومواقع االن�نت والفضائياتالصحافة واأل
ذلك بتشويه الكثv من مfنة ا�رأة ا�سلمة � قضايا اNجاب وتعدد الزوجات وما 

  .يس  عندهم �رية ا�رأة وغvها من اÉوانب ا�همة

ا�سلمة من قبل اإلعالم و�ذا Hه والستمرار ا�جوم اإلعال� O ا�رأة 
مة وÖعالمييها الرد وا|صدي �ذا فقد وجب O د�ة األ ،ا�عادي بش� �م

و�شف ا�آ÷ ال^ تتعرض  ،بل مهاcة عقائدهم ااوية ،اNقد والتشويه السافر
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خرى أية حياة أأو  �ا ا�رأة � العالم Hه � حال سvها O نمط اNياة الغربية
  .اإلسال�خارج ا ظام 

!ة كبvة وخطvة � الرد ن مسؤو!ة اإلعالم اإلسال� مسؤوإومن هذا ا&اب ف
توحيد إ� ضافة إ تشوه صورة اإلسالم وا�سلم#، كاذيب ا�ضللة ال^O األ

وترك الكسل  ،وحث ا�سلم# O نبذ الفرقة وا|ناحر واالنقسام ؛مةاÐاهات األ
و�ذلك . سلوك الطريق القويم � اNياةإ� نسانية جل العودة باإلأوالالمباالة من 

اد ا ظم Îإ� ا!وم حث الغرب بش� خاص O من واجب اإلعالم اإلسال
ن ي��وا أو ،م# وا�رأة ا�سلمةاإلسالم وا�سلإ� ساءة والقوان# ال^ تمنع اإل

ساءة وÐاوز O مقدسات إباÉرح والطعن �ا يسببه ذلك من سلوبهم أ
  )è=(.سلم#ا�

وعرض الصورة ا�تكررة السيئة عن اإلسالم  ،فاستمرار اNمالت اإلعالمية
 من  ،وا�سلم#

ً
 عميقا

ً
وا|باس ا�فاهيم �ى كثv من  ،نضاج التشويهإحقق شوطا

ستمرة ضد ونتيجة �ذه ا|عبئة اإلعالمية ا�. (شعوب العالم عن ديننا وعقيدتنا
مدى اÉهل واالف�اء ا�فروض � ستفتاءات حدى االإالعرب وا�سلم# كشفت 

نهم شعب أجاءت معظم تعريفاتهم للعرب O  ذإمريكية عماق الشبيبة األأ
  )æê()همî وح¶ مولع باNرب والقتال، واسع الëاء مستبعد للنساء

مة ا!وم من قبل قادتها ومفكريها هو االهتمام باإلعالم صبح توجه األأوقد 
مfناته ÎÖاد كفاءاته وطاقاته الب�ية وÖو ،ق O مؤسساتهنفاواإل ،اإلسال�

هذه األيام، همية الكبvة ال^ ºتلها اإلعالم � وذلك بسبب األ ،ا�ادية للعمل
Çقق أن  بطريق اإلعالم يمكن .� تصحيح الصور والقيم وا�فاهيموخطورته 

وتب# �م  ،بلسانهم نشاء §طات فضائية Ýاطب Ø قومإالمية ب��ية ا�عوة اإلس
  .عدائهأباطيل أوتدفع عنه  ،عظمة اإلسالم
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اإلعال� ا!وم الوسيلة الوحيدة ا�تاحة للمسلم# لثب عن (بل يعد اÉهاد 
  .)æÏ()ال به فهو واجبإوما ال يتم الواجب  ،اإلسالم ون�ه

 ،مة إعالمي# وغvهم cيع األهذا الواجب يقع Oأن  ومعلوم باالتفاق
ù أذا إثم  ،سا!ب بما يعرف با�عوةا|عريف باإلسالم يسبق Ø األ اجبفو

 أ
ً
فقد وجب رد كيدهم  ،عداء اإلسالم وغvهم O تشويه صورة اإلسالم إعالميا

ذا إف. ب# اNق وا&اطل� اح« يفصل اهللا تع نفسها سا!بالطرق واألبو¢ابهتهم 
عالمية الظا�ة الfذبة O وشنوا اNمالت اإل(استمر هؤالء بعدائهم لإلسالم 

اية ا�عوة واÉهاد � ومن بعدهم اoين 5لوا ر ،منوا معهآواoين ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 
ن يفندوا ألسنتهم بأÎاهدوا هؤالء الكفار بأن  ن الواجب O ا�سلم#إف. سبيلها

  )=æ().ويظهروا زيف اد�ءاتهم ويدحضوا مف�ياتهم ،مزاعمهم

ياه � إوجبت العمل اإلعال� واضعة أقرت بل أ ومادامت ðيعتنا الغراء قد
مة وا�جادلة وا�وعظة اNسنة، مرتبة عليا من مراتب اÉهاد � سبيل اهللا بال�

ا�جوم O  مر ا|صدي �جوم اإلعالم الغر� � Ø ا�جاالت خاصة � بابأن إف
وخطورة  ، ا�جتمع�fنة ا�رأة � ؛و� من غvه � العملأوجب وأا�رأة ا�سلمة يعد 

نت ا�رأة صاNة فقد صلح اÉيل األثر اoي ي��ه وعيها O ا�جتمع Hه، فاذا ¡
  .ال سمح اهللا ـ فقد اÆرف النشء وا�جتمع Hه –ذا ¡نت منحرفة Öو

مج ورسائل إعالمية ناضجة عن واإلعالم اإلسال� مطالب بتخصيص برا
مهات ا�ؤمن# أ vَِ ال��O ï سِ : فة، منهاشfل �تلألمة � مستويات وة ا�سأا�ر

وجهودهم العلمية  ،وشخصياتهن ال²اقة ،والصحابيات رÁ اهللا عنهن
 ،منهج القرآن الكريمإ� واالجتماعية � ا�جتمع ا�سلم، مستندين � ذلك 

ودوره �  ،وبيان فضل اNجاب O ا�رأة ،وهدي السنة ا بوية � ت�يع اNجاب
وÈ هذا ا�جال يمكن توظيف  ،متها وخصوصيتها من االنتهاكحفظ كرا
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وðعوا  ،شهادات إعالمJ ومفكري الغرب �ن عرفوا فضل اإلسالم O العالم
وا تيجة ال^ : (ظمته ¡فةنأة � اإلسالم وظلم الغرب �ا � � بيان مfنة ا�رأ

ا|عليمية القائمة  يضاحاتاإلأن  مريكا وبريطانيا Äأ!ها ا&احثون � إتوصل 
ي áاح يذكر � أي أ� ا�جتمع لم Çظ ب) اÉندر(O Ì مساواة ا وع االجتما

   )ææ().من ا&تين لعدم جلبها للسعادة � صفوف النساء

ا�ظهر اإلسال� كداعية  ظهار ا�رأة ا�سلمة بال�وط ال�عية �إأن  كما
قفة وÖعالمية وطبيبة و§امية وغv ومساهمة � بناء ا�جتمع كمث ،جيالأومربية 

إ� يساهم مساهمة كبvة � تنوير الشعوب الغربية بواقعية نظرة اإلسالم  ،ذلك
  .ا�رأة ومfنتها الكبvة فيه

من زاوية  ا�فاع عن قضايا ا�رأة ا�سلمة � اإلعالمإ� مر اال|فات إن أبل 
، فا�رأة أا ظر االجتماعية يعد 

ً
 جدا

ً
 مهما

ً
جبارها O العمل إن الغربية تعا¸ ممرا

نها أسباب، كما ومفارقتها ألتفه األ ،وتعا¸ من دونية الرجل �ا ،مساواة بالرجل
تبلغ وح« مرحلة أن  منذ ،تفتقد اNب والعطف واNنان � مراحل حياتها

 إ ،الشيخوخة
ً
وهذه الصور  ،ما � دور ا�سن#Öما وحيدة وإذ تهمل وت�ك )&ا

و�تبت عن هذا ا�وضوع  ،شائعة � اع�افات نساء الغرب ورجا�ماصبحت 
� واإلسال� هو ا|عامل بذ¡ء ع�ات الكتب ا�شهورة، فواجب إعالمنا العر

جانب مfنتها ا�هملة � الغرب با�راما وبرامج إ� براز مfنة ا�رأة ا�سلمة إل
بل بأية وسيلة إعالمية Çقق  ،خر غv هذهآرات وال²امج الوثائقية وبأي فن اNوا

  .الغرض من هذا ا|وجه

Ý صيص ال²امج ا�تواصلة ومن لوازم ا�فاع عن صورة ا�رأة � اإلعالم هو
 ،كفاء للقيام بهذا الواجب ا�همد�تها من ا�سلم# وا�سلمات األمة ولعلماء األ

قل أنكلïية O ¼ با�رأة باللغت# العربية واإلبل وجوب تأسيس قناة إسالمية تع
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تتfتف جهود اNكومات العربية واإلسالمية |حقيق هذا أن  والبد ،تقدير
والطاقات الواجبة للعمل  ،موال الالزمةن توفر �ذه القناة األأو ،ا�دف اNيوي

بداع وا|ألق من اإلعالمي# وا��ة وا�ختص# بفن ا|أثv والعالقات واإل
  .العامة

كومات اإلسالمية O منع ال²امج ا�سيئة للمرأة تعمل اNأن  كما Îب
أو  ية مادة إعالمية غربيةأوعدم ا|هاون � عرض  ،ا�سلمة � وسائل إعالمها

  وبذلك نكون قد  ،صورة ا�رأة ا�سلمةإ� ساءة غvها Çمل رسالة لتشويه واإل
 من واجبنا اإلعال� وا�عوي اoي فرضته الأ

ً
 يسvا

ً
�يعة علينا � áزنا ولو شيئا

ظهارها � إعالمنا با�fنة ال^ وضعها اإلسالم Öا�رأة ا�سلمة و ا�فاع عن صورة
  .فيها
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  دور اإلعالم يف تغيري وتعديل اجتاهات اجلمهور

  املدرس املساعد عبد القادر صاحل معروف     

  بغداد -اجلامعة اإلسالمية  -كلية اإلعالم       

  
  متهيد

 � تدعيم وتغيv تؤدي ختلفة بدأت وسائل اإلعالم ا�
ً
 ومساعدا

ً
 أساسيا

ً
دورا

 � ظل مرحلة االنفتاح اإلعال� الواسع اoي 
ً
اÐاهات cهور ا�تلق# خصوصا

إ� شهده العالم خالل العقد األخv من القرن الع�ين، والسؤال اoي يتبادر 
  وتعّدل االÐاهات �ى اÉمهv" وسائل اإلعالم تغأن  األذهان هل

ً
أم  ور إÎابا
ً؟ لإلجابة O ذلك علينا اوض � األدوار ال^ تمارسها وسائل اإلعالم Ø  ،سلبا

 
ً
 وÎÖابا

ً
بما يضمن Çقيق األهداف ال^ ترجوها  ،حسب أهدافه واÐاهاته سلبا

ومن ثم ينعكس ذلك � االÐاهات ال^ تظهر O اÉمهور ع²  ،هذه الوسائل
  .مية ا�ختلفةأسا!بها ورسائلها اإلعال

  :اإلطار املنهجي للبحث

  :أمهية البحث. أوالً

الغرض من االتصال اÉماهvي هو إقناع ا اس و5لهم O أن  من الواضح
االستمالة ليس أو  سلوب اإلقناعأأن  غv ،السلوك بطريقة معينة � نهاية األمر

 O القهر أوالعنف
ً
 قائما

ً
 ماديا

ً
ولكنه قائم O  ،ا�fفأة ا�حسوسةأو  أسلوبا

، وÈ ظل ا|وسع )Ï( ¡للفظ واإلشارة والصورة واNر�ة واإليماءة استخدام الرموز
وا|عدد واالنتشار الكبv لوسائل اإلعالم ت²ز أهمية ا&حث خاصة ما يتعلق منها 
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� ا|أثv الكبv اoي بدأت Çدثه هذه الوسائل O اÉمهور � تبÜ وتعديل 
  .cهور وسائل اإلعالم الكبv وتغيv اÐاهات

  :مشكلة البحث. ثانياً

 � cيع اطوات 
ً
 كبvا

ً
يعد Çديد مش�ة ا&حث وأهميتها � أنها تؤثر تأثvا

، oا فÏ( Ò(ال^ تليها، إذ تعرف مش�ة ا&حث بأنها موضوع ºيطه الغموض 
لعالقات ب# وبناء ا ،ا&حث وا�راسة العلمية للوقوف O مقدماتهاإ� Çتاج 

ووضعها �  ،و�Öدة صياغتها عن طريق نتائج ا�راسة ،عناùها ونتاEها اNا!ة
، وتتصدى مش�ة هذا ا&حث � Çديد األطر ا ظرية )=(اإلطار العل� السليم 

ودورها � تعديل وتغيv االÐاهات �ى اÉمهور فيما يتعلق  ،|أثv وسائل اإلعالم
ع²  ،قع ضمن اهتماماته c Oيع الصعد اNياتية ا!ومية
ميع القضايا ال^ ت

وتستهدف  ،الرسائل ا�ستمرة ال^ توجهها وسائل اإلعالم ع² قنواتها ا�ختلفة
  .أك² عدد من اÉمهورإ� الوصول 

  :أهداف البحث. ثالثاً

تتحدد أهداف ا&حث � توضيح األطر ا ظرية �ور وسائل اإلعالم � تدعيم 
� تغيv وتعديل اÐاهات اÉمهور ع² ما تؤديه ا�ور اoي إضافة إ� ات االÐاه

عند تؤثر O بناء الرأي والقيم أن  وال^ يمكن ،تناوW ا&احثون السابقون
  .� �تلف القضايااÉمهور 

  

                                           

���  Ê��+�� =+�I��� =+I8'� ,(+J���� {�I�� ¿]�I�� �)M ,=N�K/ j� �G5�� �2�u ��� =Jd�G
="3�!')� ,=>!K�� :�TT� ��� * 

��� ��9�:�� ,%8'�� p�� ,=>�$�� ��)�3��� L (J���� {�I�� ,�>Ja� �I� �Jk :�TT�  �	T * 



−���−  

  :اإلطار النظري للبحث

  ):االجتاه(تعريف مصطلح  :أوالً

))vالشعور اإلأو  هو حالة من ا|فكÚاÎ  اه قضية معينةأوÐ zردة أو  ،السل
أو  ا�جمو�تأو  ،الفعل تتم بصورة منتظمة وO وتvة واحدة بالنسبة للناس

  .)r( ))أي حادثة Çدث � الوسط اoي يعيش فيه الفردأو  ا�سائل االجتماعية

  :مصادر تكوين اجتاهات اجلمهور :ثانياً

الÐاهات وتأثvاتها االجتماعية �لم ا فس االجتماÌ يهتم بمصادر اأن مع 
قد ال يهتم بال�ورة بما يساعد O تشكيلها داخل الفرد، لكن علينا  أنهإال 

الوقوف الستعراض هذه ا�صادر �عرفة درجة تأثvها � تكوين اÐاهات اÉمهور 
 Äو)=(:  

  :تأثري األسرة

 لعلماء اكتشفواان إ ذإساسية ال^ Çدد اÐاهات الفرد يعت² من العوامل األ
 فطرية للفرد تأ¯ معه منذ الوالدةآهناك أن 

ً
 أخرى يكتسبها من آوهناك  ،ثارا

ً
ثارا

öره  ،وا�يه و§يطه العائfبناء شخصيته وأف O ال^ تساعد Äو 
ً
  .أوال

  :تأثري اتمع

يتألف ا�جتمع من ¢مو�ت من ا اس ت�اوح ما ب# هيئات كبvة منظمة 
ا أهداف §ددة توصف بأنها ¢مو�ت من ا�رجة ا�انية و� ،بش� عمدي
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لخ، يتعلم إٍ ... ة وهيئات مهنية ونقابات عمالوتتضمن منظمات سياسية وديني
العديد إ� الفرد أنماط اÉما�ت ا�ختلفة ال^ ينت� ا!ها وهو ينت� � العادة 

 م ،من اÉما�ت
ً
 وW مfنة �تلفة � Ø واحدة منها، و�ثvا

ً
ا يكون الفرد ماديا

 فيها
ً
نه يستمد مستوياته من cاعة أخرى أل ،� cاعة معينة ولكنه ليس عضوا

Ýلق تلك اÉما�ت وبش� خاص اÉما�ت ا�رجعية  .يعت²ها cاعته ا�رجعية
 أساسية لضمان اضوع  ،بعض االÐاهات

ً
 ضغوطا

ً
وتفرض تلك اÉما�ت أيضا

vأو  �ستويات ا�جتمع الصغvالكب.  

  :التجارب املعزولة

تب¼ هذه االÐاهات من خالل ا|جارب االجتماعية السلو�ية ال�طية ال^ 
فمثًال ðاء سلعة معينة تظهر أنها ذات نوعية  ،تعديلهأو  تدفع الفرد |غيv اÐاهه

 بعدم ðائها مرة أخرى، واoي يقع عنده 
ً
غv جيدة ستدفع اoي اش�اها الحقا

 حادث سيارة 
ً
 � ا�ستقبل  يكون أو ،قد يدفعه لعدم السياقة الحقا

ً
أكë حذرا

 من أثر وقوع هذا اNادث عليه، O عكس ذلك هنالك 
ً
 �ا Nق به سابقا

ً
خوفا

مثًال مfفأة ا�وظف �  ،تغv اÐاهات األفراد منهاأو  Ðارب أخرى قد تعدل
اoي يعا¸ من مش�ة  بينما ،حالة االستمرارإ� عمله يدفع ذلك سلو�ه ويدعمه 
 يشعره بالغثيان الشديد بدل إن اإلدمان ð Oب الكحول فإ

ً
عطاءه عقارا

يرتبط ðب امر � ذهنه بهذا الشعور ا�زعج أن  السعادة واالس�خاء O أمل
  .شفائه من إدمانهإ� بالغثيان �ا يؤدي � ا هاية 

  :يري اجتاهات اجلمهوردوراً يف تغتؤدي العوامل الوسيطة اليت . ثالثاً

أكë أو  تغيv مضمون معتقدأو  بناء ا�عتقداتأو  ا|غيv يطرأ O تنظيم
ا|حول � أن مع  نهإ :نقول بعد هذا العرضأن  وعلينا ،يدخل � تنظيم االÐاه
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vبكث 
ً
وأن ا|دعيم وا|غيv  ،الرأي نتيجة للتعرض لوسائل اإلعالم أقل شيو�

  :لوسيطة ال^ تغv االÐاهات Äشائع والعوامل االطفيف لآلراء هو ال

  :العمليات االنتقائية

ولكن هذه العمليات  ،تعمل العمليات االنتقائية �دة O تدعيم االÐاهات
نتقائية ف± بعض الظروف قد تساعد العمليات اال ،ال تعمل بكفاءة مطلقة

 O وقد ال تعمل العملإللرسائل اإلعالمية ،vيات االنتقائية � بعض حداث ا|غي
 أن إ� ح# يضطر أو  ،اNاالت حينما يتعرض الفرد لضغوط متعارضة

ً
يقول شيئا

  .)r( ال يؤمن به

  :تأثري اجلماعات األساسية

 كمؤثر من ا�ؤثرات إل اÉما�ت األساسية ال^ ينت� تعم
ً
!ها الفرد )&ا

vاالت ا ،ا|دعيمية ال^ تقاوم ا|غيNاصة قد تعاون ولكن � بعض ا
واألفراد اoين يقدرون عضويتهم �  ،O ا|غيv فرادَ O غv العادة األ اÉما�ُت 

cاعة من اÉما�ت يقاومون بش� خاص الرسائل ال^ Ýالف أسا!ب تلك 
تزيد � حالة ا�وضو�ت ا�همة بش� خاص أن  وأن ا�قاومة ينتظر ،اÉماعة

تكون تأثvات ا|حول أكO ² أوYك أن  لة ينتظروÈ هذه اNا ،|لك اÉماعة
5الت أن  اoين ال يقدرون بشدة عضويتهم � cاعة من اÉما�ت وقد لوحظ

ا|حويل تصبح فجأة فّعالة بالنسبة ألفراد معين# إ� وسائل اإلعالم ال^ تهدف 
  .حينما تنقطع الرابطة بينهم وب# اÉماعة ال^ ¡نت تمنعهم من ا|حول
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  :قيادة الرأي والتأثري الشخصي

 � عملية أن  أظهرت األ�اث
ً
قيادة الرأي وا|أثv الشخa �ما دور مهم جدا

  .اÝاذ القرارات وتغيv االÐاهات والسلوك

  :دور وسائل اإلعالم يف تدعيم االجتاهات :رابعاً

 للشك 
ً
عالم وسائل اإل5الت أن إ� تشv األ�اث العلمية بما ال يدع ¢اال

 تدعم اآلراء ا�وجودة ب# اÉمهور أكë �ا ºتملأن  اÉماهvية ºتمل بش� �م
تغv تلك اآلراء، وحدوث ا|غيv البسيط � االÐاهات يبدو أك² من احتمال أن 

أو أن  ا|حول ال$ ال ºدث،أن  ولكن ليس مع¼ هذا ،حدوث ا|حول � الرأي
ولكن  ،األحوال O ن� ا|غيO v نطاق واسعوسائل االتصال ال تعمل � بعض 

فاعلية االتصال � ا|أثO v اآلراء ا�وجودة واالÐاهات ن إ :نقولأن  يمكننا
 مع درجة ا|غيv ا�طلوبةأو  يرتبط

ً
  . )r( يتما_ عكسيا

 Ïè>êلقد أجريت عدة دراسات � جامعة كولومبيا األمريكية � خالل العام 
وسائل اإلعالم � ا|أثO v اÉمهور للتصويت لصالح الرئيس  للوقوف O دور

وتوقع  ،األمريكي السابق روزفلت فرانكل# � انتخابات الرئاسة األمريكية
ديو آنذاك � وÄ الصحافة والرا ،ا&احثون ا|أثv الكبv لوسائل اإلعالم

� هذه ا�راسة قرروا قد تب# بأن القليل من ا�بحوث#  نهأال إاختيارات ا اخب# 
vحالة  ،وجود هذا ا|أث Èاذ قرار ا|صويت وجدوااوÝ  أن aاالتصال الشخ

واإلقناع ا�واجW Ò دور أك² � هذا ا�جال، ومن هنا ¡ن الغرض ااص بتدفق 
 ما أن  واoي يقوم O (The two step flow)ا�علومات O مرحلت# 

ً
األفfر )&ا

إ� ومن هؤالء  (Opinion leaders)قادة الرأي إ� اديو والصحف تنتقل من الر
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 منهم � قطا�ت الشعب
ً
وسميت بعد ذلك نظرية انتقال  ،القسم األقل نشاطا

  .)r( ا�علومات O مرحلت#

  :يف تأثري الرسائل اإلعالمية" احتمالية أعمال العقل"منوذج  :خامساً

الطريق ا�ر�زي : v االÐاه أو�ماهناك طريق# |غيأن  يف�ض هذا ا موذج
(central route) الطريق ا�ام¶ : وثانيهما(peripheral route)  ينoواألفراد ا

وºاولون الوقوف  ،يتبعون الطريق ا�ر�زي يدققون � األفfر ال^ يتعرضون �ا
 � دالالتها ،O مزاياها اNقيقية

ً
أي أنهم ºاولون معاÉة  ،ويفكرون مليا

د اoين يتبعون أما األفرا ،�علومات اÉديدة ال^ يتعرضون �ا بأسلوب عقال¸ا
 �ت]ة الÝاذ قراراتهم بقبولإالطريق ا�ام¶ ف

ً
رفض أو  نهم يسلكون طرقا

اNكم من ذ يعتمدون O ¢موعة مفاتيح تمّكنهم إ ،الرسائل ال^ يتعرضون �ا
  .)t(قO ما يتعرضون W دون بذل ¢هود عقö مره

  :رأي الباحثني بشأن نتائج دراسات تغري االجتاهات :سادساً

 أن  أوضحت نتائج ا�راسات
ً
مضمون االتصال ال يمارس سوى تعديًال طفيفا

 
ً
حد كبv � اآلراء واالÐاهات وليست هذه ا تيجة بمستغربة بوصفها إ� ووقتيا

ة اÉمهور كشذرات أي معاÉ ،م�تبة O وجهة ا ظر ال^ قادت هذه ا�راسات
هذه اآلراء واالÐاهات أن  ذا عرفناإهكذا تتغv اآلراء واالÐاهات، ففما  ،متفرقة

ال Çدث أية أننا نتوقع با|ا7 إف ،نما تتش� وتنمو وتتطور � عالقات cاعيةإ
 وÈ عالقات cاعيةإتغvات 

ً
  .ال � cا�ت أيضا
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نما Ä إ|غيv � االÐاهات االتصال وا طبيعة العالقة ب#أن  مع¼ هذا
 بظروف اÉماعة واالنتماءات اÉماعية للفرد

ً
وهنا يكون من  ،§دودة أيضا

 واستجابة من قبل اÉما�تإمضمون االتصال أن  ا�توقع
ً
نه إف ،ذا الH قبوال

مر األأن  أي ،سوف يكون أكë فاعلية � ا|أثO v أعضاء هذه اÉما�ت
مالءمة مضمون االتصال &ناء أو  وافقة اÉماعيةيتطلب بادئ ذي بدئ ا�

  ،اÉماعة وقيمها ومعايvها
ً
 §افظا

ً
ولكن هذه ا ظرة اÉماعية قد تمثل موقفا

طالق مثل هذا إصح ن إ كما أنها قد تؤخذ بوصفها حتمية cاعية ،من جهة
 �ا

ً
فرد Ø أن  نفÍ مبدأ ا|غv االجتماÌ ذاته طا�اأن  ا|عبv، وال نستطيع وفقا

مر ليس ولكن األ ،ال بعد موافقة cا�ته O ذلكإلن يغv من قيمته واÐاهاته 
فراد O درجة متساوية من الوالء Éماعتهم وقيمها فليس Ø األ ،O هذه الصورة

يبادئ بعض األفراد با|غيv وباروج O أن  ننا نتوقعإوoلك ف ،ومعايvها
 ،مواقف من قبل با@ أعضاء اÉماعة ةد يقابلون بعدوهنا ق ،ا�عايv اÉماعية

خر ح« تصبح وقد يتبعهم ا&عض اآل ،االستحسانأو  ت�اوح ب# االستهجان
 
ً
خر تشيع آبمع¼  ،األنماط السلو�ية اÉديدة Ä األنماط السلو�ية األكë تواترا

  .)r( وهنا يعمل ا|غv االجتماÌ عمله ،ا�عايv اÉماعية اÉديدة

  :رأثر وسائل اإلعالم على االجتاهات والقيم لدى اجلمهو :ابعاًس

 O االÐاهات والقيمأن  تفاق �م Oاهناك 
ً
أما  ،وسائل اإلعالم Çدث آثارا

تشv معظم  .ا األثر فما زالت §ل جدل وتساؤلالف�ة الالزمة إلحداث هذ
تكوين اآلراء  وسائل اإلعالم تقوم بدور ملموس �أن إ� ا�راسات السابقة 

أكë �ا تساهم � تغيvها، وأحد أسباب قيام وسائل اإلعالم بتدعيم ا�عتقدات 
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ا�وجودة بالفعل هو اÐاه الب� الطبيN ýماية أنفسهم من خالل ا|عرض 
تعريض أنفسنا للرسائل ال^ تتفق مع إ� فنحن نميل  ،واإلدراك وا|ذكر االنتقا,

هاتنا، و�ذلك Ðنب الرسائل ال^ ال تتفق مع توجهاتنا أفfرنا ومعتقداتنا واÐا
دراك عناù إننا Æاول إعرض لرسائل ال تتفق مع أفfرنا فوح« ح# نت ،ا�سبقة

هذه " !ون فستنجر"وقد درس �لم ا فس  .الرسالة ال^ تناسب مفاهيمنا ا�سبقة
واالف�اض  cognitive Dissonance)) ا|نافر ا�عرÈ((سم اوأطلق عليها الظاهرة 

شعور الفرد با|نافر ا فº 3فزه O §اولة ا|خلص من أن  األسا÷ عنده هو
Îابية إمن خالل السý ب consonanceهذا ا|نافر ح« ºقق االنسجام ا ف3 

  .ونشاط |جنب ا�واقف وا�علومات ال^ تزيد من ا|نافر

 "الزرسفيت"م االجتماعية الحظ يوÈ دراستهما آلثار وسائل اإلعالم O الق
نما تدعم Öو ،وسائل اإلعالم ال تدعم معتقداتنا السابقة فقطأن  "مvتون"و

 
ً
فالن� اإلعال� يسد الفجوة ب# االÐاهات  ،اÐاهات أنماط سلوك ا�جتمع أيضا

  .)r( الفردية ااصة واآلداب العامة السائدة � ا�جتمع

  :االستنتاجات. ثامناً

لوسائل اإلعالم أن  ظريات تعديل وتغيv االÐاهات يمكن ا|وصل� ظل ن
 O vواضح و�ب vة تأثvا�ختلفة � ظل ا|طورات ا|كنولوجية العا�ية األخ

وقد بدأت  ،اÉمهور من ناحية ا|غيv وتعديل االÐاهات � ا�واضيع ا�ختلفة
استثمار إ� االن�نت تسà القنوات الفضائية اإلذاعية وا|لفزيونية وح« شبfت 

  .عمليات ا|عديل وا|غيv � االÐاهات � ظل �لم واسع و�بv من ا�علومات
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قادة الرأي � تغيv وتعديل اÐاهات اÉمهور يؤديه أن  ا�ور اoي يمكن
يستع# بها هؤالء القادة هو أن  لكن تب¹ مصادر ا�علومات ال^ يمكن

يب¹ ا�ور ا&ارز � هذه أن  ومن ثم يمكن ،ئل اإلعالممتابعتهم واطال�تهم لوسا
 .العملية لوسائل اإلعالم

أن تطور وسائل اإلعالم واالنفتاح الفضا, الكبv خالل إ� من ا�هم اإلشارة 
العقدين األخvين لوسائل اإلعالم فرض O اÉمهور االطالع O أفfر ووجهات 

تلفة � رؤية قضاياه األساسية من زوايا تعطيه خيارات �أن  يمكن ،نظر متعددة
أصبح وبذلك قد أضافت صعوبة O من يدير الوسائل اإلعالمية بأنه  ،متنوعة

 O 
ً
 متفتحا

ً
راء عديدة ليس كما ¡ن عليه اNال � السابق آþاطب cهورا

خاصة � العالم العر� � ظل اÆسار الوسائل ال^ ¡نت ت�ف عليها وتديرها 
  .ة اNكوميةاألنظم
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  :مصادر البحث
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  برامج الواقع وتأثريها يف غرس القيم االجتماعية

  مصطفى فليح حسني

  مركز البصرية للبحوث والتطوير اإلعالمي 

  

E  
 Ø مد هللا رب العا�# ،باطُل  اهللاَ  ما خال4ء ابتداًءNوالصالة والسالم  ،فا

حد أتعد القنوات الفضائية  :وبعد ،O رسوW ا�بعوث ر5ًة للعا�# §مد األم#
 للتقنية العا!ة ال^ تتمتع بها ،ثمار ا�ورة ا|كنولوجية اNديثة وأبرزها

ً
 ،نظرا

 ،وا|ثقيف وال�فيه�ا جعلها من ا�صادر ا�همة للمعلومات  ،وا�ضام# ال^ تبثها
 ،oلك عملت معظم الفضائيات منذ انطالقها O ا|فb � طرحها للموضو�ت

حد ا|نافس � ما بينها للحصول O إ� ووصلت  ،فتنوعت أسا!بها وأش�fا
ïمل  ونتيجةً  ،األفضلية وا|مÇ ذا ا|نافس ب# الفضائيات ظهرت برامج�

Ìابياتها استطاعت من خالل إأو  ن سلبياتهاوبغض ا ظر ع ،الطابع اإلبداÎ
vأن  إحداثها ا|غيøاNالساحة اإلعالمية � الوقت ا O تمثل ظاهرة بارزة، 

ومن هذه الظواهر ا�مïة برزت  ،وأصبحت تستدÌ ا�تابعة وا�راسة و ا|حليل
ل^ القنوات او ،برامج تلفزيون الواقع |مثل ظاهرة إعالمية مهمة �ا cهورها

اش��ت أهدافها نفسه وتنوعت � أسا!بها وأش�fا ومضامينها وÈ الوقت  ،تبثها
� مصب واحد هو العمل O إحداث ا|غيv � قيم ا�جتمعات ال^ تتعرض �ا 

 
ً
 أو  سواء ¡ن هذا ا|غيv إÎابا

ً
oلك أتت هذه ا�راسة |كون §اولة بسيطة  ،سلبا

O هذه الظاهر لتسليط الضوء 
ً
 ،� ¢ال ا&حث وا|حليل ة ال^ ال تزال بكرا

 � وجدت �ا صدى أن  و§اولة إيضاح عالقتها با�جتمعات العربية بعد
ً
كبvا

  ،تلك ا�جتمعات
ً
غلب هذه ال²امج اقتبستها الفضائيات العربية أأن  وخصوصا

  .وقامت با|عديل عليها ثم عرضها O ا�شاهد العر� ،عن برامج غربية
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  منهجية البحث: ولحث األاملب

  :مشكلة البحث: أوالً

من وÄ جزء  ،تعد برامج الواقع ظاهرة طارئة O القنوات ا|لفزيونية العربية
نواعها أتقتحم ا�جتمعات العربية بكافة  خذتأعملية اNداثة والعو�ة ال^ 

سيج حداث ا|غيv � نإت ا�ستقبلية � و�ا تداعيات O ا|أثvا ،وطوائفها
دراسة معمقة وواسعة بهدف Çديد مؤثراتها إ� هذه القضية �اجة ن إ .ا�جتمع

Ìالنسيج االجتما O.  

  :مهيةاأل:ثانياً

 فfر والقيم ا�خيلة ال^ يمكنية هذه ا�راسة � الوقوف عند األهمأتكمن 
تُغرس � جسد ا�جتمعات العربية من خالل برامج مقتبسة غريبة عن ا&يئة أن 

 أوقد تتعارض  ،لعربيةا
ً
 ،مع قيم وتقا!د ا�جتمعات العربية واإلسالمية حيانا

عداد إالقنوات ا�اعية للعو�ة تقوم ب !ها بعضإfر العو�ة واNداثة ال^ تدعو فأف
 � §اولة منها لرفع اNواجز والقيود ،وانتاج برامج واقع غريبة عن الواقع العر�

وهذه ال²امج Ðد صداها �  ،خالق العربيةواأل والقيم وا|قا!د وااللÓام
غراءات ا�fسب ا�ادية و اإلإضافة إ� ا�جتمعات العربية كونها برامج تفاعلية 

وعملت O  ،صيلةااللÓام بهذه ا�ثل العربية األ ومنها برامج حاولت ،ا�قدمة
Çكمت ومنها من اقتبست الفكرة من ال²نامج و ،خالق اإلسالميةترسيخ األ

  .عراف والقيم العربيةبا�ضمون بما يتما_ مع األ

  :هدف البحث وتساؤالته:ثالثاً

Ï-  ديدÇاول هذه ال²امج بثها � ا�جتمعنواع القيم واألأÇ ^ر الfف.  
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تؤثر � النسيج أن  فfر وال^ يمكنوضيح جوانب ا|أثv الفعال � األت -=
 . االجتماÌ �جتمعاتنا العربية

æ -  ا�ستخدمة � ألهم اأبيان vذب وا|أثÉل ال²ا¢ية ا�عتمدة وطرق اfش
 .مثل هذه ال²امج

فfر ال^ Çاول بثها برامج الواقع � ا�جتمعات العربية ماÄ القيم واأل -<
 واإلسالمية؟

í- ما مستوى االقتباس �ذه ال²امج ومستوى ا|طبيق �ا؟ 

ñ- اآل Äذه االقتباسات؟تنجم عنها هأن  ثار االجتماعية ال^ يمكنما 

Û-  zيع ما يقتبس سلc ؟إم هناك اقتباس أهلÚاÎ 

õ-  Äات القيمية ال^ يمكن وأهم أماÉهذه ال²امج؟إجه ا�عا O حداثها 

  :منهج البحث: رابعاً

نه يهتم بدراسة الوصف العام د هذا ا&حث من ا&حوث الوصفية أليع
راسات ال^ تهتم 
مع يشمل cيع ا�(فا�نهج الوص± يعرف بأنه  ،للظاهرة

عدد من أو  وتلخيص اNقائق اNاøة ا�رتبطة بطبيعة وضع cاعة من ا اس،
ي أأو  نظام فكري،أو  فصيلة من االحداث،أو  ¢موعة من الظروف،أو  ،شياءاأل

  .)Ï()يرغب الشخص � دراستهاأن  خر من الظواهر ال^ يمكنآنوع 

يعÜ دراسة ا�ادة اإلعالمية (حليل اoي واتبع ا&احث � هذا ا�نهج طريقة ا|
cهورها إ� يصاW إسيلة للكشف عن ا�ع¼ اoي تريد ا�قدمة من خالل الو
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إ� سلوب �اطبته للجمهور � §اولة للوصول أو�يفية عرض ا�حتوى وحجمه و
 Ç Oليل ا�ضمون اoي يمثل . )Ï()درجة تأثvه

ً
الوصف ا�وضوÌ (ومعتمدا

  .)=()لك� للمضمون الظاهر لالتصالا�نظم وا

كë ا�ناهج مالءمة و�فاءة أاحث �ذا ا�نهج ا&ح+ كونه من ن اختيار ا&إ
  . كëها قدرة O معاÉة هذه الظاهرةأو ،�راسة ظاهرة تلفزيون الواقع

  :حدود البحث:خامساً

����b# F	VL: 

ديد اÉوانب مج الواقع بهدف Çتابع ا&احث ثالثة برامج تعت² من برا
وهذه ال²امج  ،واروج بنتائج تهم ا&حث ،Îابية والسلبية لل²امج ا�ذكورةاإل

 Ä)قناة الرابح األ O ²ك(mbc و)Úقناة د O ستار أ(و) ¢ددون O كادي�
 .LBC)قناة 

����#d F	VL: 

ل� برنامج  حلقات õتابع ا&احث هذه ال²امج O مدى شهرين وبمعدل 
و�نت مدة Ø حلقة  ،واستخراج ا تائج ،جراء ا|حليل للفئات الرئيسةإبهدف 

)ñêدقيقة.( 

  :عينة البحث:سادساً

ن ¢تمع ا&حث يتمثل ب²امج الواقع ال^ تقدمها القنوات الفضائية العربية إ
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ختار ا&احث ثالثة برامج من برامج الواقع ال^ تعرض � الفضائيات العربية او
 Äقناة كالرابح األ(و O ²(mbc و)Úقناة د O ستار أ(و) ¢ددون O كادي�

  LBC). قناة

  :وفيما يأ� عرض £ت¢ لفكرة ¡ برنامج

  :)mbc(كرب املوسم الرابع الرابح األ

ك² عبارة عن دراما يتو� فيها مدربون رياضيون برنامج الرابح األ
 Ïñ ( O(فس مساعدة واختصاصيون � الصحة والغذاء وعلم ا 

ً
نقاص إمش��

الوزن ا�ثا7 اoي يِمكن ا�تسابق# من اNفاظ O إ� يصا�م Öوزانهم وأ
 .صحتهم

) ÏÏ(معون � مfن واحد O مدى Îت ،ا�ش��ون عرب من ( اÉنس#
 للتنافس O أ

ً
ويتألف  ،ويعتمد ال²نامج O مبدأ ا�نائيات ،نقاص الوزنإسبو�

أو  زوجةأو  زوجأو  شقيقت#أو  يكونان شقيق# Ø زوج من مش��# قد
سبوÌ من قبل الزمالء ويعتمد ال²نامج O ا|صويت األ ،صديق# مقرب#

 جائزة يب¹ فائز واحد ºصل Oأن إ� قصاء مش�ك واحد من ال²نامج إل
  .لف ريال سعوديأ) íê=(ال²نامج وقدرها 

  :)ديب(برنامج جمددون على قناة 

ال²نامج O استضافة شاب وفتاة من تسع دول عربية يستضيفهم تقوم فكرة 
!هم إثم يو�  ،فراد O فريق# شباب وبناتوينقسم األ ،ا�اعية عمرو خا�

وا�طلوب من  ،هم Çديات ا هضة � العالم العر�أتنفيذ مهام صعبة تعالج 
ن يجددا�ر ي²ز قدرات طاإم � فراد ا�شار�# � ال²نامج ا|عامل مع هذه ا�هااأل

خرى ال^ وع�ات ا�هارات األ ،بداع والتسويق وا|خطيطO القيادة واإل
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فراد ا�جددون بالسفر مع¼ ا|جديد � اNياة، يقوم األºتاجها الشباب |حقيق 
Ø  ،ردن، م]، السودان، اáل�ا |نفيذ هذه ا�هامcس دول Ä &نان، األإ� 

قل م بعدها يتم استبعاد ا�تسابق األياأقصاه ثالثة أوقت دة بمهمة تكون §د
لف أºصل O جائزة مقدارها مئة  ،وبا هاية يب¹ ¢دد واحد فائز فقط ،داءً أ

 .يورو ويستثمرها � م�وع من اختياره W عالقة با|نمية وا هضة

  :LBCكادميي على قناة أبرنامج ستار 

ا�واهب بعد جولة � �تلف ا&تان  ساسية لل²نامج ا&حث عنالفكرة األ
 أن ا�ش��# للتدرب O الغناء ويتم خال�ا اختيار ¢موعة م ،العربية

ً
حيانا

سبوع يتم اختيار أوÈ يوم مع# من Ø  ،ثم يقيمون � مب¼ �صص �م ،ا|مثيل
)æ (م ا�سابقة من ا�تfداء األسوأ صحاب األأنهم أسابق# �ن يعتقد ح

ثم يفتح ا&اب للمشاهدين للتصويت �تسابقهم  ،للخروج من ال²نامج كمرشح#
عاد تقام حفلة غنائية يتم فيها استب نفسه سبوعاألوÈ مساء اÉمعة من  ،ا�فضل

 .يب¹ فائز واحدأن إ� قل ا�رشح صاحب نسبة ا|صويت األ

 ك²ن حلقات برنامج الرابح األأل ؛وقد قام ا&احث باختيار هذه العينة
ما أ ،ÎاÚ فيما يعتقده ا&احث ل²امج الواقعامج ¢ددون تمثل اÉانب اإلوبرن

وسيتم توضيح هذا � ا�بحث  ،يمثل اÉانب السلz �ذه العينة فهو كادي�أستار 
  .ا�الث ااص با�راسة ا�يدانية

  :دراسات سابقة: سابعاً

ودراسات ا�اجستv ال توجد دراسات سابقة � هذا ا�ضمار O مستوى �وث 
تلفزيون (ستاذ عبد اNليم 5ود بعنوان لكنÜ وقفت O دراسة لأل ،وا�كتوراه

ذ إهم ماوقفت عليه � هذا ا�ضمار أوتعد من ) � قفص الصورةاإلنسان الواقع 
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 ،ومدى ðعيته ،سباب نشأتهأو ،فكرة تلفزيون الواقعإ� تطرقت ا�راسة 
واع برامج الواقع � العالم ووصف �ت] ل� نأإ� كذلك تطرقت  ،وسلبياته

  .برنامج

  :مصطلحات البحث: ثامناً

WP��'� <�,=1 �: 

نواع دة تلفزيونية تتضمن العديد من األما(يعرف ا²اء تلفزيون الواقع بأنه 
) types of enunciation(نماط ا|لفزيونية ا|لفظية د)م لألإنها إ .ا|لفزيونية

لعاب ا|لفزيونية، وا�سابقات واأل playful type)(اللعz أو  هويا مط الل: ا|ا!ة
، وتنتج fiction type)(وا مط ا�را�  documentary type� �وا مط الوثائ½ 
 لثات واآل

ً
  .)Ï()خر والعالم، وÇر�ها مقاصد �تلفة ليست Hها معلنةتصورا
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  )تلفزيون الواقع مفاهيم ومضامني: (املبحث الثاين

  :تلفزيون والتغيري االجتماعيال

يتفوق  نهإهم وسائل اإلعالم اÉماهvية ا�عاùة ح« أيعت² ا|لفزيون من 
 نتيجة لقدرته O جذب اال

ً
نتباه من خالل استخدامه للصوت عليها cيعا

نه يقوم إومن ثم ف ،بهار وشدة ا|أث�vا ºقق اإل ،اNر�ة � وقت واحدوالصورة و
vوخط vأعتباره من اب نفسه  � الوقتبدور كب O وسائل اإلعالم قدرة ëك

aبالقيام  ،!هإفهو يشد ا�شاهد  ،االقناع بعد االتصال الشخ W وال يسمح
ح كبvة من اÉمهور امتيازه بقدرته O استقطاب ðائإ� ضافة إ ،خرآبنشاط 

كذلك الطبقة  ،عمار وا�ستويات الفكرية وا�قافية وا|عليميةومن �تلف األ
، لقد اكتسب ا|لفزيون مfنة ال تضا# � حياتنا )r(غv ا�تعلمة بوجه �م

كبO v  صبح يسيطر بش�أ نهإح«  ،ا!ومية دون غvه من وسائل اإلعالم
مر اoي جعلنا نستعيض برسائله ومعانيه ومعلوماته عن األ)) ��نا ا�عنوي((

 ،ا|عرف عليهو من وسائل اكتشاف العالم خ²اتنا وÐاربنا اoاتية وغv ذلك
!ها من إمن تراكم ا�علومات ال^ نتعرض  صبحنا نست½ خ²اتنا ومعارفناأو

وعزز ذلك ثورة ا|كنولوجيا وع] ا�علومات وما جلبته  .)=(مشاهدتنا للتلفزيون
طباق أجهزة وأون ببثه ا�تطور مناز ا بواسطة ذ دخل ا|لفزيإ ،من تقنية حديثة

ðاإلنسان �ا جعل  ،االستقبال الفضا, ا�با 
ً
فقد  ،� مأزق حضاري العر� عموما

قنوات  الشباب �ا يبث � رَض تعّ أن إ� شارت بعض ا&حوث ا�يدانية � نتاEها أ
هم الظواهر االجتماعية � الع] اNديث �ا يدل أصبح ظاهرة من أا|لفزيون 
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� تؤديه وا�ور ا�تعاظم اoي  ،اتنا ااصةO قوة تأثv وسائل االتصال � حي
  ،عملية ا|نشئة االجتماعية للشباب

ً
ع ا�ؤسسات وا�نظمات جنب مإ�  جنبا

ولقد زاد تأثv  .¡&يت وا�درسة ودور العبادة وزمالء ا�راسة ،خرىا�ؤثرة األ
من ذ تكإ ،ا|عرض �ا تبثه هذه القنوات ا|لفزيونية مع بداية ا&ث الفضا,

 أماط السلو�ية ال^ تتعارض نواأل ،ورته � ا�ضام# ال^ يبثهاخط
ً
مع قيم  حيانا

 )Ï(¢تمعنا العر�
ً
  ، ويشهد العالم ا!وم تنافسا

ً
فزيونية ب# ا�حطات ا|ل شديدا

ومن ثم Çقيق  ،عدد �كن من ا�شاهدين ك²أستحواذ O الفضائية لال
 ،فضل وسائل اÉذب وا|أثv للمشاهدأ v!ها وتتسابق |وفإهداف ال^ تصبو األ

  .)=(ا�ضمونأو  سواء O مستوى الش�

 ا
ً
 أن ا|لفزيون إهذا فإ�  ستنادا

ً
  صبح يمثل متغvا

ً
 او ثقافيا

ً
  جتماعيا

ً
�  مهما

 للمعلومات وا|علم ،حياة ا�جتمع
ً
 رئيسا

ً
تأثv ا|لفزيون يتمثل أن  كما ،ومصدرا

فة تروج لقيم ومعايv وÄ ثقا ، يقوم بنقلهابا�قافة اÉديدة الوافدة ال^
إ� ويؤدي تقبلها  ،نماط حياتية ربما ال تتالءم مع الواقع االجتماÌأجتماعية وا

هذه ا�قافة �ا أن  كما ،فfر �ى اÉمهور ا�تل½ �اتأثvات كبvة O منظومة األ
ضائية قنوات الفال وتعد ،القدرة العا!ة O اخ�اق عقول ا اس وسلو�ياتهم

داة للغزو ا�قا� أذ تم تسخvها وجعلها إ ،االخ�اق برز وسائلأجنبية من األ
اÉمهور إ� ويتجسد ذلك بالرسائل اإلعالمية ال^ توجهها  ،للمنطقة العربية

تبÜ من ذلك د# واأل ،§اولة تطبيع ا�شاهد O نمط كهذا من الرسائل
ل بصورة مستنسخة عن الفضائيات الغربية الفضائيات العربية بث هذه الرسائ
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هذه أن  كما، )Ï(الغرض العام �ذه الرسائلأو  مع تغيvات طفيفة ال تمس اÉوهر
أن  شfل من ال²امج ال^ يمكنأتقدمها هذه الفضائيات تتم بعدة  الرسائل ال^
 وسواء ¡نت هذه ال²امج ،ا�جتمعأو  ثر � ا|كوين ا�قا� للفردأيكون �ا 

 ¡نت برامج سينمائيةأو  ،العائلةأو  طفالات ا�جتمع ك²امج األموجهة لfفة فئ
 أ¡نت أو  ،مسلسالتأو  حلقات تمثيليةأو 

ً
برامج ترفيهية �جرد أو  خبارا

ثر ثقا� � ا�جتمع أمfنيتها O خلق إHها تش�ك � صفة واحدة Ä  ،التسلية
ت��ه هذه ال²امج بما تبثه من رسائل  ثر اoيواأل .الفرد بصورة خاصةأو  ،ك�

 
ً
 آبمع¼  ،غv مباðأو  مستهدفة اÉمهور يكون مباðا

ً
 �جالً  خر قد يكون آنيا

واألثر ) اÉمهور(بل دراك من ا�ستقvÖه O ا�دى الطويل ودون وÌ ويظهر تأثأو 
 ،افهضعإأو  تدعيم اÐاه قديمأو  خلق اÐاه جديدأو  ضافة معلومةإهذا يتجسد ب

األثر اoي أن  كما ،Îاد سلوك جديدÖالعدول عنه وأو  تمثل � تعديل سلوكيوقد 
 وأهؤالء ن إ ذإال يشمل فقط اoين يتعرضون �ا  Çدثه الرسالة ا|لفزيونية

تأثروا به من أو  ذ يتولون نقل ما تلقوهإ ،خرينبعضهم يكون �م تأثO v اآل
ثر مع مؤثرات وبتداخل هذا ا�ؤ ،لم يشاهدوه قرانهم اoينأإ� برامج ا|لفزيون 

  .)=(خرى ºدث ا|غيv ويتم ذلك O وفق نظرية Ñيان ا�علومات O مرحلت#أ

  :دور التلفزيون يف الغرس الثقايف

تؤ�د الفكرة العامة ال^ Ðتمع حو�ا نظريات اإلعالم O قدرة وسائل 
 دراكÖفراد واإلعالم � ا|أثO v معرفة األ

ً
 هم للعوالم ا�حيطة بهم وخصوصا

oلك تعت² نظرية الغرس  ،هذه الوسائل بكثافةإ� فراد اoين يتعرضون لأل
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  ا�قا� ال^ وضعها العالم جورج جvنر تصويراً 
ً
فfر ااصة بعمليات لأل تطبيقيا

ور�زت  .ا|علم من خالل ا�الحظةو ،وتشكيل اNقائق االجتماعية ،بناء ا�ع¼
  .)Ï(دوار ال^ تقوم بها وسائل اإلعالم � هذه ا�جاالتظرية O األهذه ا 

ولويات ن� �ينا ا�فاهيم وا²ات واألفا�قافة كمفهوم Ä تنظيم رمزي ت
هو قليل  وما ،ونستنبط من خال�ا ا�عايv السائدة �ا هو مهم ،والقيم والعالقات

مات عن كيفية ا|]ف حيال كما تمدنا ا�قافة بمعلو ،وما هو ضار ،هميةاأل
وÄ نظام  ،فا�قافة Ä السياق اoي تصبح فيه ا|جارب واعية ،ا�واقف ا�ختلفة
وÄ تتوسط ب#  ،نتاجها بش� cاهvيإيزداد  ،شياء ا�صطنعةمن القصص واأل

 Ìونظرية الغرس )=(ومن ثم تسهم � (هما ،بهذا الوجوداإلنسان الوجود وو ،
واكتساب  مشاهدة ا|لفزيون بصفة خاصةأو  # كثافة ا|عرضا�قا� تربط ب

أن  كما ،فfر وا�عتقدات بشأن العالم اoي تقدمه وسائل اإلعالما�عا¸ واأل
تبÜ اعتقاد حول طبيعة العالم االجتماÌ ووجهة إ� مشاهدة ا|لفزيون تؤدي 

، وتذهب نظرية )æ(نيةعمال ا|لفزيوخبار واألر ا�نتقاة ال^ يتم وضعها � األا ظ
 Ìي يتعرض للتلفزيون ولف�ات طويلة ن إ :القولإ� الغرس االجتماoا�شاهد ا

ال صورة مطابقة عن إ ينمو �يه اعتقاد بأن العالم اoي يراه O الشاشة ما هو
شخاص كثي± ا�شاهدة ألجتماÌ لدراك الواقع االإأن  كما ،العالم اoي ºياه

شاهدة ستكون �يهم ن كثي± ا�أل ؛قلأين يشاهدون وYك اoأþتلف عن 
، )Ï(دراك الواقع بطريقة متسقة مع الصور ال^ يعكسها ا|لفزيونإكO ² أمقدرة 
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� ا|كيف االجتماÌ وليس ا&ا¸  ا|لفزة تش� �مالً أن  وتعت² نظرية الغرس
Ìهنية للواقع االجتماoاليعهذا ا|أن  كما تعت² ،الرئيس للصور ا vكس فقط أث

 ماتمتصه cا�ت انسانية واسعة من اإلعالم أنما Öاستهالك Ø فرد للتلفزة و
ً
يضا

 أل ،خالل ف�ات طويلة من الزمن
ً
من الواقع ويصوغ  ن ا|لفزيون يغرس صورا

 
ً
  نتاجا

ً
أن  ن الفكرة ال^ طرحها جvنر Äأ، و)Ï(يؤثر � سلوك ا�شاهد ثقافيا

oلك تر�ز نظرية  ،يطرة � تشكيل ا�جتمع اNديثا|لفزيون يعت² قوة مس
ك بعد وذل ،مريكيأثvات ا|لفزيون O ا�جتمع األالغرس ا�قا� O معرفة ت

عمال العنف واÉرائم واالغتياالت � نهاية أظهور موجة من االضطرابات و
Áارتفاع معدالت  وقيام ا اس العادي# بربط ،الستينيات من القرن ا�ا

Éالقيم ال^ حدثت � هذه الف�ةريمة والعنف وا � vوب# انتشار  ،ا|غ
Áسينيات وستينيات القرن ا�اc � ثبتت ا�راسات أوبالفعل  ،ا|لفزيون

دراك الواقع االجتماÌ بالصور ال^ Öقيام عالقة ب# كثافة ا�شاهدة ووا&حوث 
  .)=(يعرضها ا|لفزيون 

ا�شاهدين يتعلمون نماذج ا�ضمون أن  يةا ظر(هم � هذه ساس األاأل
  .)æ()دراكهمإية ثم يعممون هذه ا�علومات O ويستخرجون منها االستدالالت ال�ور

نماء ا�قا� كون فضل �ذه ا ظرية Ä نظرية األالتسمية األأن  خرونآويرى 
وºدث ذلك نتيجة عملية  ،ا|لفزيون ين� ا�عرفة ويزيدها من خالل ما يقدم

 فتتكون معلومات بارزة �ى ا�تل½ عن ،امتصاص ا�عرفة � ا|عرض ا|لفزيو1
وبسبب كëة ا|عرض |لك ا�علومات يكون  ،اNقائق والقيم والصور اoهنية
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حfمه أاÉمهور يبÜ أن  وذلك بناًء O فكرة ،من السهل اس�جاعها من اoاكرة
 
ً
، )Ï(تاحة ا�طلوبة|لفزيون تلك اإلذ يعرض اإ ،للمعلومات ا�تاحة �يهم وفقا

 vأوللتلفزيون تأث O ا�قافة لعدم امتالكهم القدرة öالصغار وقلي O ²ك
أو  واÉما�ت ا�امشية Ñو�ذلك O الصغار � األ ،ا|ميï ب# اNقيقة وايال

�اث، واوضحت األ)=(نهم ضحاياأب# من يصورهم ا|لفزيون O أو  ،قلياتاأل 
قليات |لفزيون Éماهvه من النساء واألالرسائل اإلعالمية ال^ يقدمها ان أ

  .العرقية والفقراء تظهر صورة متشائمة وغv مشجعة عن هذه الفئات

ن ا�قصود بعملية الغرس ا�قا� هو ما يقوم به ا|لفزيون من ن� �ذه إ
خرى والعوامل األبفعل كثافة ا�شاهدة ومن ثم اعتناق �ا  ،الرسائل وا�عا¸

واNاجات  ،فرادها األا فسية والعمرية وظروف ا&يئة االجتماعية ال^ يعيش في
 لإلال^ يرغب األ

ً
  .)æ(شباع ا ف3فراد اNصول عليها Çقيقا

هداف ااصة بوسائل وا�علومات يتأثر باالحتياجات واأل ن تدفق الرسائلإ
ت وقيم و اهتمامات اÉمهور اoي وال^ تتفق � الغالب مع احتياجا ،االتصال

فا|أثv ا|لفزيو1 اoي  ،ويرى العالم من خالW ،يتشبع بالواقع ا|لفزيو1
 ،تتحدث عنه نظرية الغرس هو جزء ال ينفصم عن عملية اجتماعية ديناميكية

�اث وقد دلت األ ،راء وا�عتقداتأثv ال يعكس الصور وال þلق اآلفا|
اoي   Ger benr!ه ا&احث إومن هذه ا�شاريع ما انتÕ  ،�جالوا�شاريع � هذا ا

االستقرار ا|لفزيون يعمل � اÐاه الضبط والغرس ا�قا� اoي ºدثه أن  استنتج
Ìوسلو�يات §ددة ،االجتما vوفق معاي O وتنشئة ا�جتمع)Ï( ومن ثم فإن عمل ،
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برامج الواقع من تأثvات  ت��هأن  ا ظرية � دراستنا هذه يظهر بما يمكن
من قيم وأفfر وÝيالت  تغرسهأن  سلو�ية � ا�شاهد من خالل ما Çاولنفسية و

أغلب ما يقدم � هذه ن إ بل ،فfر ا�جتمعات العربيةÄ بعيدة عن قيم وأ
وهذا بالطبع قد  ،فfر ¢�ة عن الفكر الغر� واإلعالم الغر�ال²امج هو أ

 
ً
 � ¢تم يكون ناجحا

ً
عاتهم لكن � ا�جتمعات العربية ا�غلقة يش� تهديدا
للكثv من االعتبارت وا�سلمات ال^ آمن بها ا�جتمع العر� واعتنقها منذ فجر 

  .ا|اريخ وح« ا!وم

ذن سنحاول � الفقرة القادمة Çديد فكرة تلفزيون الواقع وعالقتها بنظرية إ
فfر وا�واقف ال^ اÝذت هم األأو ،واقعومن ثم مفهوم تلفزيون ال ،الغرس ا�قا�

  .من ال²امجوهذا ا وع اÐاه هذا ا وع من ا|لفزيون 

  :فكرة تلفزيون الواقع وعالقتها بالغرس الثقايف

ف�ة التسعينيات من القرن ا�اÁ ح# إ� تعود بداية نشوء تلفزيون الواقع 
 والظلم اoي يشملهم من مريكا O الغXأض ا�ؤلفون و�تاب السيناريو � اع�

ا جومية وحصد ا��ية اإلعالمية وأن  � ح# ،ا احيت# ا�ادية وا�عنوية
ا|ظاهر إ� مر اoي دفعهم األ ،موال ¡ن من نصيب ا�مثل# وا�خرج# فقطاأل
طار منظم من خالل نقابتهم ال^ تتمتع بقوة مؤثرة للمطا&ة �قوقهم ا�ادية إ� 

صحاب ا�حطات ا|لفزيونية اoين ¡نوا ألكن هذا ا|حرك ساء  ،وا�عنوية
 يبتغون 

ً
 أو  أوال

ً
v � بدائل وحلول توفر ا|فكإ� الربح ا�ادي �ا د�هم   خvا

فfنت فكرة  ،وÝلصهم من ا�طالب ال^ تقلق راحتهم ،عباء ا�ا!ةعليهم األ
  تلفزيون الواقع حالً 

ً
 .�ذه ا�عضلة مثا!ا

ضواء ا�نتجون ال تتطلب سوى تسليط األ !ها هؤالءإة ال^ توصل ن الفكرإ
من يؤلفها كما إ� ال Çتاج  ،ال^ سوف Çصل � ا�ستقبل وأO قصص حاصلة 
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�رج إ� مع اNاجة " مؤلفوها "نفسهم أفأصحابها هم  ،فالم� األ ¡ن سابقاً 
صلي# الفكرة األبطال أذلك نتيجة لظروف قد تصيب إ� و�ثل# عند اNاجة 

 ما اجتماعيةإوالظروف ال^ تمنعهم Ä  ،وتمنعهم من الظهور بوجوههم ا�عروفة
طيافه أوتنوعت  ،حل وطبق فعالً إ� و�Ñن ما Çولت هذه الفكرة  ،قضائيةأو 

  ،ب# ا�زل واÉد وا�سابقات
ً
  والá Hاحا

ً
واحتوى  ،وساط ا�جتمعأب#  كبvا

 O أمضمونهfمهور عليه و�ثافة إوقيم قام بغرسها نتيجة  ر ومعانٍ فÉقبال ا
حد تطبيقات نظرية الغرس ا�قا� � الوقت أoلك يعد تلفزيون الواقع  ،متابعيه
øاNر وا�عا¸ والقيم ال^ ¡نا ظرية ظهرت بسبب األأن  فكما نعلم ،اfف 

جتمع من جرائم اتها O هذا ا�وانعfس ،مريكييغرسها ا|لفزيون � ا�جتمع األ
ا ظرية وفكرة تلفزيون الواقع أن  والالفت للنظر ،عمال عنف وموجات اغتيالأو

مريكا مع فارق الف�ة الزمنية ب# أوÄ  نفسها ا&يئةأو  نفسه ظهرتا � ا�fن
  .)Ï(الفكرت#

  :ما هو تلفزيون الواقع

لوجيا ول تكنحد ثمار ا|طورات الÍيعة وا�ائلة � ¢اأيعد تلفزيون الواقع 
 ،وتقنيات االتصال ،وذلك بسبب تطور ا&ث الفضا, ،علوم االتصال وا�علومات

وهذه اNالة  ،وتعدد قنوات ا&ث ،وظهور ا|لفزيون ا|فاعö ،وشبكة ا�علومات
 ،من ا|طور جعلت الفضائيات تعيش حالة من السباق وا|نافس ا�ستمر

فظهرت برامج الواقع  ،هتمام ا�شاهدوا&حث عن اÉديد بهدف االستحواذ O ا
و� حسب فلسفته � العمل اإلعال� ورؤيته اإلعالمية  ،سا!ب متعددةأبطرق و

ويعرف ا²اء تلفزيون الواقع  .فfره وااليديولوجية ال^ Çكمهأرائه وإضافة إ� آ
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نماط د)م لألإنها أ .نواع ا|لفزيونيةدة تلفزيونية تتضمن العديد من األما(بأنه 
اللعz أو  ا مط اللهوي: ا|ا!ة) typesof enunciation(ا|لفزيونية ا|لفظية 

)(playful type لعاب ا|لفزيونية، وا مط الوثائ½ وا�سابقات واأل
)(documentary type   وا مط ا�را�)(fiction typeلثات واآل 

ً
خر ، وتنتج تصورا

  ).Hها معلنةوالعالم، وÇر�ها مقاصد �تلفة ليست 

اهمته � ويب# مس ،كë من ظاهرة تلفزيون الواقعأن هذا ا|عريف يق�ب إ
أو  ،�دة ا ظرÈ دور الواقع اإلعال� اoي ينتجه � تشكيل اNقيقة االجتماعيةإ

  ،fل االتصال � ا�جتمعشأوÐديد  ،� ا�fنة االجتماعية للتلفزيون
ً
  وÐسيدا

كما يب#  ا " شعب ا�شاهvإ� تقال من مشاهv الشعب االن:"للمقولة ا�شهورة
شfل من ال²امج تمحورت cيعها أ�لم تلفزيون الواقع ظهر بعدة أن  ا|عريف

ما موضو�تها فقد تنوعت ور�زت أ" اNديث االستعراÁ"مر�ز ثقلها O جعل 
Øالعالقات االجتماعية وما يع�يها من مشا O، ياة الزوNجيةكمصاعب ا، 

öياة األ ،واالف العائNيةو�اطر تفكك اÑ،  ميميةNياة اNكذلك ا
 بؤسأن  عن) ام²توايكو(يطا7 وÈ هذا الصدد ع² ا&احث اإل ،شخاصلأل

بق مصدر توتر وÄ ما ¡نت � السا ،اÆرافها وأحياة بعض �مة ا اس وانزالقها 
لواقع مادة للفرجة صبحت بفضل برامج تلفزيون اأوقلق وانكسار فردي 

  .)Ï(وال�فيه
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  :املوقف من تلفزيون الواقع

ولم تمر هذه  ،عندما برزت فكرة تلفزيون الواقع تعرضت للكثv من ا قد
ذ ان²ى �ا كثv من ا قاد و�ن هم �تصون با قد إ ،الفكرة مرور الكرام

ني# مدى و�ث الكثv من ا�فكرين والكتاب والسياسي# والقانو ،ا|لفزيو1
حريص  نهإ :ðعية ومواءمة هذه الفكرة Nرية الفرد ال^ يقول ا�جتمع الغر�

مواج هؤالء ا قاد اÍÆت نتيجًة للجماهvية الكبvة ال^ ألكن  ،عليها
ذ القت فكرتُه اÉديدة شعبية مكنته من االستمرار إ ،حصلت عليها هذه ال²امج

  .)Ï(االنتقادات ال^ تعرض �امع كëة 

  :ن ا�واقف ال^ ان²ت لفكرة تلفزيون الواقع تباينت ب# موقف# هماإ

 K*	9 :e���'� fP���: 

عدة اÐاهات متفاوتة � رفضها ل²امج الواقع إ� صحاب هذا ا�وقف ينتمون أ
)) كادي�أستار ((لفزيونية العربية خاصًة ال^ تعرضها وستعرضها القنوات ا|

أن  كما ،وغvها من ال²امج)) الوادي((و)) م اليج&وأ((و)) سوبر ستار((و
 أسباب الرفض متعددة أ

ً
هذه ال²امج أن  ذ يعت² بعضهمإخال@ أفمنها ما هو  ،يضا

وتدفعه  ،تستغل الفراغ اoي يعانيه الشباب لتشجعه O االختالط والرقص
عن  وتقليد ت]فات مستوردة وغريبة ،السليمأو  لالÆراف عن السلوك القويم

ومنها ما هو سيا÷  ،الشباب فقطإ� و�أنها موجهة  ،ا&يئة العربية اإلسالمية
 åره أذ يرى بعضهم إوايديولوÐت] اهتمامات ا�شاهد العر� وÝ ما هو إ� نها

وتقوم بتقديمه O ما هو جوهري ومصvي � حياة  ،مبتذل وسخيف � اNياة
 .ا�واطن العر�
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� ا|عميم ال وÄ أوقف الرافض يش��ون � صفة ا ا�صحاب هذأأن  كما
 ،حكم الرفض Ø O برامج الواقع ا�عروفة ال^ تم بثها O الفضائيات العربية

 ذا بالإ� ذ يصفها هذا اNكم بأنها ال تقدم إ
ً
ويعدها مؤامرة  ،ا�شاهد شيئا

  .تستهدف الشعوب العربية اإلسالمية � شخصيتها وطموحاتها

هذه أن  ننا áدإمن اطاب الوعظي وااليديولوå فريد هذا ا|يار ذا تم ÖÐو
 O ا�نطقة العربية

ً
 ،فÒ موجودة � ا�جتمعات الغربية ،ال²امج ليست حكرا

ن هذا ا|يار الرافض ال يتخطى حدود سوسيولوجية اإلعالم ا|نديدية إذا فوبه
نزالقها الÍيع ال)) الواقع تلفزيون((فهم لظاهرة وال^ تعت² �جزة عن تعميق ال

  .)Ï(اتهام cهورها بالسذاجة والسخافة وح« ا&الهةإ� من ا|نديد بها 

 K����g :U>���� h�T*�: 

ذ إ ،يضم هذا االÐاه العديد من ا�واقف ال^ تتحرك من منطلقات �تلفة
م ال نهإذ إ ،برامج الواقع تطرح كنتيجة منطقية لعو�ة ا�قافةأن  يعتقد بعضهم

صبح أحر�ية االندماج االقتصادي اoي  يرون ا�قافة � حï بعيد ومنفصل عن
 
ً
طار عو�ة ا�شهد ا�قا� الكو1 اoي إنفهمها � أن  عليناأن  ويرون ،بعده كونيا

أو  �قافة التسلية((وحل §لها ا�جال لـ )) ا�قافة ا�ثقفة((تراجعت فيه 
 صبح ال�فيه §أوبهذا )) ال�فيه

ً
 � النشاطات االجتماعية للمواطن أورا

ً
ساسيا

ùمن الصعب الوقوف � وجه تيار العو�ة  أنهصحاب هذا الرأي أكما يرى  ،ا�عا
كسب برامج أو ،ال�فيه منطقها ا�قا� اoي ي�عجدى القبول بومن األ ،اÉارف

لرسائل ومن يشكك فلvاجع ا ،وال^ تمثل ثقافة جديدة ،الواقع الشعبية الكبvة
القصvة و ا��fات ا�اتفية ال^ يبعثها ا�شار�ون � هذه ال²امج، كما يهلل 

نقاذ ا�نطقة العربية من صبحت øورة إلأضهم �ذه ال²امج ويزعمون بأنها بع
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ومعر�ة  ،معت²ين هذه ال²امج بمثابة نمط حياة ورؤية للعالم ،ا|خلف والرجعية
إ� لقد ذهبت ا�غاالة  ،يست مادة تلفزيونية ترفيهيةسياسية � ا�نطقة العربية ول

فأحد مؤيدي هذا ا�وقف  ،درجة اعتبار تلفزيون الواقع ظاهرة حداثية وتقدمية
من والسالم � كادي� لعم األأستار إ� العالم العر� Hه Çول أن  يتم¼ لو

 ،رهابي#لإل وال ،وساعتها ال وجود للصوص اoين يÍقون الوطن ،ا�نطقة العربية
ال²امج وا|نديد  رفض هذهأن  بعض مؤيدي فكرة تلفزيون الواقع يعتقدأن  كما

  .نها موجودة � ا�شهد ا|لفزيو1 العر� وتتfثر باستمراربها غv ¢د أل

تع² عن النسبية ا�قافية (االعتقاد بأن إ� لقد مال ا&احث ن] ا�ين لعيض 
ة تأثv ليس لكونها تتمسك بنسبي ،واقعيةكë أهذا ا�وقف بش� منط½ و

ا|باينات أن  خلفية نظرية تكشف عنإ� ستنادها ا|لفزيون وبرا¢ه، بل ال
 مضام# ال²امج ذاك، �أو  ا�قافية ب# الشعوب تنعكس، بهذا القدر

خر ا�طاف، �ذه آمنتجيها �ا وÉمهورها Ýضع، � ن رؤية أا|لفزيونية، و
  .)Ï()ا|باينات

قف# السابق# قام ا�كتور مدحت وللوقوف O ا&عد ا ف3 اoي يب# اÐاه ا�و
 إ� الوافدة )) برامج الواقع((بو بكر بتحليل الش� اÉديد أ

ً
ن أ( ��نا العر� معت²ا

وYك أا�تابعة ح« إ� برامج تلفزيون الواقع áحت � جذب مالي# ا�شاهدين 
 ºائيإ - صبحواأالرافضون 

ً
ما إحداث الفضائية، ا�شار�ة � هذه األإ� منجذب#  - ا
نها ا&اب أهذه ال²امج ال^ يرى الرافضون  Ñار جاذبيةأبا�تابعة �حاولة اكتشاف 

صيبوا أما با�شار�ة اNوارية مع اoين Öوالسأم، و ا�فتوح O دنيا ا�لل والضجر
يتعاطون اÉر�ت ا!ومية، صبحوا مدمن# أو ،|هابات مشاهدة هذه ال²امجاب

 
ً
 و��يا

ً
  ).وانشغلوا عن متابعة �تلف القضايا اNياتية §ليا

                                           

��� � ,F1KR 3��V���� ,��� 
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نهم أامج للمراهق# وفئة الشباب فقط هذه ال²أن  كدواأكما اكتشف اoين 
هذه ال²امج هدمت أن  وتنازلوا عن قنا�تهم السابقة عندما اكتشفوا ،O خطأ

  .)Ï(ذابت الفوارق ب# الطبقاتأمرية ون العازلة ب# ا�راحل العاÉدرا

WP��'� <�,=1 � 2��> �: 

Ï-ن تلفزيون الواقع يتعارض مع فكرة حرية الفرد ال^ يقول ا�جتمع الغر�إ: 
  . حريص عليها نهإ

 .                                       عمل تلفزيون الواقع O تغيv مفهوم القدوة � ا�جتمع-=

æ -فراد ليس بأنه الع# ال�يرة ال^ تدمر األلفزيون الواقع يصف بعضهم ت
 .فقط اoين يشاهدونها بل ا&نية االجتماعية برمتها

 �يات ا�نحرفة ال^ ºاول علم األن السلوإ-<
ً
تهذيبها ورفعها خالق Çديدا

رائز غظها عن طريق توجهها ا�باÆ ðو O تقوم برامج الواقع بايقاصوب األ
 §اولةً فراد األاأل

ً
 .     استثارتها كë اÆرافا

í- »القبول بكل 4ءح O مل الفرد ا�شارك فيها�تقوم هذه ال²امج 
نها ²Ðه O نسيان ذاته وا|طبع بالطبائع إح«  ،يتمكن من ا جاح والشهرة

 .)=(¡نت طبائع رذيلة نْ إ ال^ يفرضها عليه ال²نامج ح«

                                           

��� � ,y2�) ,3��� ,]�O �>�a� �I���* 
���  ,F1KR 3��V���� ,�� ,�� ,�� ,��* 
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  يدانيةالدراسة امل: املبحث الثالث

  :حتليل عينة الربامج

 ،وا�دة الزمنية لل²نامج ،اسم ال²نامج :قام ا&احث بإنشاء جدول يتضمن
ذ قام ا&احث بانتقاء إ .و¢موع الوقت ال$ ،وعدد اNلقات ا�تابعة ،واسم القناة

)õ (برنامج Ø مدى شهرين ،حلقات من Oحلقة  ،و Ø مدة)ñê (ثم قام  ،دقيقة
ا�دة الزمنية &ث ال²امج أن  ذ وجدإ ،ث ال²نامج خالل الشهرين�ساب مدة ب

دقيقة من ¢موع مدة ) Ä)>õê  ،وستار أكادي� ،و¢ددون ،الرابح األك² :ا�الثة
كما قام ا&احث �ساب  ،ا&ث للقنوات ال^ تعرض ال²امج O مدى شهرين
 :اآلتية النسبإ� صل وتو ،نسبة بث Ø برنامج من ال²امج من ¢موع بث القناة

وبرنامج ستار أكادي� %) ÏÛ,<(وبرنامج الرابح األك² %) ÏÛ,<(برنامج ¢ددون 
)>,ÏÛ (%ال²امج تش�ك � نسبة ا&ث نفسهاأن  ووجد.  

  :أهم القيم اليت يركز عليها كل برنامج

 K*	9 :/� 7��'�����i: 

Îابية ال^ ºاول Ø برنامج إنشاء جدول حدد فيه أهم القيم اإلقام ا&احث ب
وقام باستخراج النسب ال^ تب# القيم  ،من برامج الواقع غرسها � ا�جتمع

 ¢موع الوقت عدد اNلقات القناة ا�دة اسم ال²نامج

د ñê الرابح األك²  MBC õ >õêد  

دñê ¢ددون  Úد õ >õêد  

ادي�ستار أك    ñêد  LBC õ >õêد  

دÏõê ا�جموع   => >æ=êد  
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Îابية ال^ احتواها برنامج القيم اإلأن  Îابية � ال²امج ا�الثة فوجد ا&احثاإل
وبرنامج ستار أكادي� %) íê(وبرنامج الرابح األك² %) Ïêê(¢ددون نسبتها 

)Ï=,í (%إج ¢ددون طابعه برنامأن  واستنتج ا&احثÚاÎ.  

 القيم اال¥ابية ت
برنامج 

 }ددون

برنامج الرابح 

 ك§األ

نامج ستار بر

 كادي�أ

r ا|مسك بالعادات وا|قا!د � � ���� 

t روح التسامح � � ���� 

 ���� � � ا|حدي �

 ���� � � مظاهر االحتشام �

 ���� � � القدوة اNسنة �

 ���� � � االختالط ا��وع �

 ���� � � نكران اoات ©

ª Ìاc العمل � � ���� 

 %�,r¬¬% �¬% rt ¥ابيةنسبة اإل

ف±  ،لوجودها � ال²امج ال^ حددها ا&احث ¡نت نتيجةً ة Îابيإن القيم اإل
 ا|مسك بالعادات وا|قا!د واضح برنامج ¢ددون ¡نت قيمة

ً
  ا

ً
ن أل ،جليا

ال²نامج ºاول ترسيخ العادات وا|قا!د العربية واإلسالمية كمساعدة ا�حتاج 
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ل²نامج حاول ان إ Îابية بلإوÄ � ¢ملها �دات  ،والوفاء واإلخالص والصدق
كروح ا�بادرة  ،Îابية ال^ تر�ها ا اس�دة إحياء الكثv من العادات اإلإ

ن هذا يؤ�د إومن ثم ف ،وا&حث عن ا�حتاج# ومساعدتهم ومد يد العون �م
من القيم ا�همة ال^ تريد فكرة ال²نامج  وجود روح التسامح ال^ Ä أصالً 

ساعدة هذه ال�ºة الكبvة � العالم العر� إيصا�ا وغرسها � ا�جتمع بغية م
  .من الفقراء وا�ساك#

 إ� إن القيام بمهام كهذه تهدف 
ً
 كبvا

ً
ن أل ،مساعدة ا�حتاج# تتطلب ص²ا

 من ا�هام ال^ يقوم بها األ
ً
فراد ا�جددون تتمتع بالصعوبة ال^ تتطلب نو�

وهو قيمة عظيمة جسدها  ، بهO األفراد ا�شار�# � ال²نامج ا|حö ،ا|حدي
 Çد0 إ� األعمال الفاضلة Çتاج أن  وبينوا ،وحاولوا إيصا�ا ،األفراد � ال²نامج

أمر مهم هو إ� لفت االنتباه  )¢ددون(برنامج أن  كما ،وقوة وعزيمة |حقيقها
 للقيام باألعمال ا�همة ،وأكد عليها ،مظاهر االحتشام

ً
 وب# أنها ال تعت² معوقا

ا�البس ال^ يرتديها األفراد أن  فنجد من خالل متابعة ال²نامج ،سالفة اoكر
 النساء مالبس إسالمية

ً
أن  كما ،تعكس ا�قافة اإلسالمية ،ا�جددون وخصوصا

ا|حö و ،وتمتعهم با�قافة العا!ة ،األلفاظ ا�ستخدمة تدل O ر? أصحابها
O ورة ا�حافظة عليها باألخالق العظيمة ال^ يؤ�د اإلسالمø.  

ن ال²نامج من خالل األفfر ال^ إف ،وÈ ما يتعلق بمفهوم القدوة اNسنة
ن من أهدافه أل ،ثبت هذه القيمةأ ،Çقيقهاإ� األهداف ال^ يسà و ،يطرحها

وع�ات  ،ا|خطيطواإلبداع و إبراز قدرات األفراد ا�جددون O القيادة
نهم بذلك إسابها من قبل األفراد ا�جددون فل اكتا�هارات األخرى ال^ � حا

األفراد عند القيام أن  و�ا يؤ�د ذلك ،يصبحون قدوة حسنة ألقرانهم � ا�جتمع
ول عن فريق# إناث وذكور ول� فريق قائد مسؤإ� با�هام ا�وFة إ!هم ينقسمون 

  .قرانهأبقية األفراد ويقوم بتوجه 
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وترسيخها � ا�جتمع إظهارها إ�  برنامج ¢ددون Îابية ال^ يسàإن القيم اإل
لقاءات األفراد تتم O أن  فا�تابع لل²نامج يالحظ ،ختالط ا��وعÄ ظاهرة اإل

وال يوجد اختالط غÌð v  ،وفق ضوابط ال تتعارض مع ال�يعة اإلسالمية
  ،¡oي ºصل � ال²امج األخرى

ً
الط اoي واالخت ،¡ وم واألكل واÉلوس معا

 أومن سمات ال²نامج  ،خرىفراد � برامج الواقع األºصل ب# األ
ً
العمل أن  يضا

بينهم  ويتقاسمون � ما ،فراد بروح الفريقذ يتمتع األإ ،يتم بصورة cاعية
 �هم هذه القيمة ن بتطبيقيفراد ا�جدداألأن  كما ،!همإتفاصيل ا�همة ال^ تو

ران وÄ نك ،ى مكملة لقيمة العمل اÉماÌخرأيصال قيمة إنهم ºاولون إف
  .نانيةاoات وا&عد عن الفردية واأل

ها � ا�جتمع تمثلت � غرسإ� ن القيم ال^ سà إك² فما برنامج الرابح األأ
الوزن إ� نقاص الوزن الزائد و§اولة الوصول إن أل ،برزها قيمة ا|حديأعدة قيم 

يصا�ا إبرز ال^ يعمل O وÄ القيمة األ ،كبv وصÇ ²د" إ� ا�ثاÇ 7تاج 
مظاهر االحتشام � ال²نامج موجودة بصورة طبيعية أن  كما ،اÉمهورإ� ال²نامج 

  .ومÓنة ومناسبة لثوق العام

ن ا�جهود اoي يقوم به ا�تسابقون Îعل منهم قدوة حسنة §فزة ألقرانهم إ
  .زن الزائد وÐعلهم يقتدون بهمخارج ال²نامج اoين يعانون من مش�ة الو

قيمة االختالط ا��وع متوفرة � ال²نامج العتماده O مبدأ أن  كما
أو  شقيقت#أو  ويتألف Ø زوج من مش��# قد يكونان شقيق# ،ا�نائيات

  .صديق# مقرب# وأزوجة أو  زوج

اٍل من خ أنهكادي� áد أحتوها برنامج ستار هم القيم ال^ اأو�ى استعرض 
هذه القيمة Ä أن  ونالحظ ،Îابية سوى قيمة واحدة Ä قيمة ا|حديالقيم اإل

خذ بنظر االعتبار نوع ��ت فيها ال²امج ا�الثة مع األالقيمة الوحيدة ال^ اش
  .ا|حدي حسب طبيعة Ø برنامج
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 K����g:��> J'� 7��'�: 

ºاول Ø برنامج  هم القيم السلبية ال^أدول حدد فيه نشاء جإقام ا&احث ب
وقام باستخراج النسب ال^ تب# القيم  ،من برامج الواقع غرسها � ا�جتمع

خاٍل من القيم السلبية  )¢ددون(برنامج أن  فوجد ا&احث ،السلبية � Ø برنامج
السلبية ك² ¡نت نسبة وبرنامج الرابح األ ،O ضوء القيم ال^ حددها ا&احث

واستنتج ) õÛ,í(ن نسبة القيم السلبية إكادي� فأستار ما برنامج أ%) íê(فيه 
  . كادي� طابعه سلzأبرنامج ستار أن  ا&احث

 القيم السلبية ت
برنامج 
 }ددون

برنامج الرابح 
 ك§األ

برنامج ستار 
 كادي�أ

r ا|قليد للغرب � � ���� 

t االنتقام � � ���� 

 ���� � � انوع �

 ���� � � مظاهر العّري �

 ���� � � سيئةالقدوة ال �

 ���� � � االختالط غv ا��وع �

 ���� � � نانيةاأل ©

ª العمل انفرادي � � ���� 

 %�,©ª %¬� %صفر نسبة السلبية
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رنامج ستار ك² وبقيم السلبية � برنامج الرابح األهم الأقام ا&احث بتحديد 
 خال من القيم السلبية كما تم ذكره )¢ددون(برنامج أن  � ح# ،كادي� فقطأ

 
ً
ك² تمثلت � قيمة ا|قليد ة ال^ احتواها برنامج الرابح األفالقيم السلبي ،سابقا

 نفسها ويتضمن الفكرة ،كونه عبارة عن نسخة مقتة عن برنامج غر�لللغرب 
احتوى O قيمة سلبية  أنهكما  ،لكن تم ا|عديل عليه !وافق اoوق العر� العام

قصاء مش�ك سبوÌ إلال²نامج O ا|صويت األالعتماد ثانية Ä االنتقام نتيجة 
قيمة سلبية إ� وهذه القيمة Ðرنا  ،يب¹ فائز واحدأن إ� واحد من ال²نامج 

نه يعمل O غرسها إومن ثم ف ،تفرضها طبيعة ال²نامج ال^ نانيةخرى Ä األأ
ل ن القيمة السلبية ا�ا�ة تتمثل بالعمإذلك فإ� ضافة إ ا،وا|أكيد عليه

�ا يزيد من الضغط  ،نقاص وزنهإدي اoي يبذW الشخص اoي ºاول االنفرا
 اoين �يهم حالة �اثلة ،ا ف3 �ى ا�شارك

ً
 نْ إ وح« ،وO ا�شاهدين خصوصا

ال إ ،لفرد يعتمد O نفسهكونها Ðعل الÎابية إبعضهم بأن هذه القيمة تعت²  رَ ر© بَ 
 أاة الفرد بش� يضغط عليه ويدفعه نها � ال²نامج تزيد من معانأ

ً
إ�  حيانا

 . �ا Îعلها قيمة سلبية ،االنهيار وح« ا&fء

|قليد � ال²نامج واضحة ن قيمة اإكادي� فأبرنامج ستار إ� ما بالنسبة أ
 أل

ً
قيمة أن  الإ ،عديل عليهصل مستنسخ عن الغرب مع بعض ا|نه � األجدا

فfر مستوردة التتما_ مع القيم العربية مع أطبيع نها Çاول ا|ا|قليد بارزة أل
هدف  نأل ،مظاهر االنتقام موجودة � ال²نامج ب# ا�تسابق#أن  كما ،اإلسالمية

أن  oلك áد ،قصاء منافسه بكافة السبلÖول وØ متسابق الفوز با�ر�ز األ
بغية ا|فريق  Îاد نوع من الفتنةلفاظ غv الالئقة إلمظاهر اصام والغvة واأل

حداث مفتعلة هذه األأن  ا�تابع لل²نامج يالحظأن  كما ،ب# بعض ا�تسابق#
ذلك إ� ضافة إخرى أحيان أحيان بل ح« مكشوفة � v من األومقصودة � كث

صل مستوردة وغريبة جتماعية Ä � األإال²نامج ºاول غرس قيم و�دات  نإف
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تتالءم ويمكن االنسجام معها � ا�جتمع  عن ا&يئة العربية واإلسالمية قد
فfر ال^ ºملها فاأل ،لكن � ا�جتمعات العربية ال يمكن ذلك ،الغر�
حالل قيم وتقا!د غربية من Öو ،Îابيةمج Çاول سلخ الكثv من القيم اإلال²نا

نها 4ء طبيý ال أظاهرة الغناء وترسيخها O مع مثال ذلك §اولة ا|طبيع أ
كذلك مظاهر العّري وا�البس غv ا�حتشمة واالختالط  ،رض مع ال�عيتعا

إ� ضافة إ ،والعالقات العاطفية غv ا��وعة ا�خالفة �نهج اإلسالم اNنيف
وتمثل صورة من صور ابتذال ا�رأة  ،الكثv من ا�شاهد ال^ Ýدش اNياء

 ويعكس انطب ،نسانيةإغv أو  وتصويرها بطريقة غv الئقة
ً
من االÆطاط  ا�

  نْ إ والالشخصية �ا
ً
 þالف نظرة ا�جتمع العر�  ،¡ن ا|عبv صحيحا

ً
وهذا حتما

^ يصنعها القدوة الأن  نسانيتها، كماإسال� اoي يكرم ا�رأة و�ºم اإل
  ،عراف الغربيةال²نامج تتالءم مع األ

ً
عراف العربية مع األ وÝتلف Hيا

ن إسف فومع األ ،ة ال^ يقدمها ال²نامج قدوة سيئةن القدوإoلك ف ،اإلسالمية
 
ً
مة الكثv من � األأن  الكثv من الشباب العر� ا�سلم قد تأثر بها متناسيا

 ،الشخصيات ال^ مثلت وتمثل عن جدارة القدوة اNسنة ال^ Îب االقتداء بها
عمل اÉماÌ من النانية وþلو ج يؤ�د O العمل الفردي وO األال²نامأن  كما

جل نفسه أÇقيق ذاته والعمل من إ� ن Ø متسابق يسà أل ،ونكران اoات
  .بغية الفوز والشهرة
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  :االستنتاجات

  :قام ا&احث با|وصل للنتائج اآلتية

Ï- ات نفسية و سلو�ية � ا�شاهد منvتعت² برامج الواقع بما ت��ه من تأث
حد تطبيقات نظرية الغرس أوÝيالت فfر أتغرسه من قيم وأن  خالل ما Çاول

øاNا�قا� � الوقت ا. 

تغرسها برامج الواقع ا�ستنسخة عن الفكر أن  فfر ال^ Çاولن القيم واألإ-=
 .نها تهدد هذه القيمإفfر العربية اإلسالمية بل لغر� ال تتالءم � ¢ملها مع األا

æ -والتسلية و الربح وغرس  برامج الواقع ا�قتبسة عن الغرب هدفها ال�فيه
ا�جتمعات العربية إ� و§اولة تسويقها  ،القيم السائدة � تلك ا�جتمعات

 .اإلسالمية

حريص  نهإ :هذه ال²امج تقيد حرية الفرد ال^ يقول ا�جتمع الغر� نإ -<
 .عليها

í- إ� الوسيلة ا�ؤدية و ،نماط العو�ةأحد أبرامج الواقع تمثل  نإ Ä ذلك
 .م عربيةأ¡نت  جنبيةً أات الفضائية القنو

ñ- اول نإÇ مفهوم القدوة � ا�جتمعأن  برامج الواقع vتغ. 

Û- نإ  Üمل الطابع ا�يÇ ^جاءت ) اإلسال�(ظهور برامج الواقع ال 
ً
Çديدا

 .كنتيجة طبيعية للرد O ال²امج ا�قتبسة من ا&يئة الغربية

õ- من خالل §او|ها برامج الواقع ذات الطابع ا� نإ Üحياء إ�دة إترسيخ و ي
 .ÎاÚنها تتمï بالطابع اإلإا��و�ة فأو  فfر الفضيلة ا�نسيةالقيم واأل

è-أzانب السلÉمل اÇ ن أل ؛غلب برامج الواقع ا�ستنسخة عن الغرب
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§اولًة بذلك  ،ختالط وا|عري¡أل ،طابعها عول� وÇاول تصدير ثقافات جديدة
 .!هاإ�صدرة صيلة للمجتمعات اقافة األنسخ ا�

Ïê- Ä قيمة تش�ك بها برامج الواقعأقيمة ا|حدي ëك. 

  :التوصيات

Ï-ورة بناء منظومة إعالمية عربية إسالمية هادفة تø فضح O عمل
سة عن الغرب ذات الطابع السلz !ها برامج الواقع ا�قتبإا�خططات ال^ تر� 

  .ات ا�ستخدمة لفرض العو�ة O ا�جتمعات العربيةدواأل ىحدإعتبارها اب

øورة فرض الرقابة اإلعالمية O هذه ال²امج ا�قتبسة من قبل اÉهات -=
قيم ال تنسجم لوجود ل العربية للحد من §اولة ن�ها الرسمية ا�ختصة � ا�و

 .مع قيم ا�جتمعات اإلسالمية

æ - O اهتمامات نتاج برامج ذات طابع تنموإالعمل vي نهضوي تقوم بتغي
 فئة الشباب

ً
القضايا وا�شاØ ال^ إ� نظارهم أوتوجيه  ،اÉمهور العر� وخصوصا
 .تواجه ا�جتمعات العربية

نتاجها من قبل إذات الطابع اإلسال� وا|وسع � دعم وتشجيع برامج الواقع -<
حسب مقتضيات فfرها أية واإلسالمية والعمل O تنويع الفضائيات العرب

 .ا�رحلة و�واجهة ال²امج ذات الطابع الغر�

í- مهورÉورة القيام بدراسات إعالمية واسعة بقصد معرفة اهتمامات اø
 .Îاد ا�عاÉات ا�ناسبةإتأثره بأفfر برامج الواقع بغية ومدى 
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  للقائم باالتصال) اخلصائص االجتماعية(سوسيولوجيا 

  يف اإلعالم اإلسالمي  

  يسرى خالد إبراهيم . د

  اجلامعة اإلسالمية – كلية اإلعالم

  بسم اهللا الر5ن الرحيم

{�n�o�pq�r�s�t�u�� ���vw�x�y�z�{�|��}�~�_�z _^J!�� :
S�c  

  مدخل

 
ً
وما أحدثه من  ،للتطورات الÍيعة والكبvة � ميدان االتصال واإلعالم نظرا

وما توفره ال²امج ا�ينية  ،تغيvات � العملية االتصا!ة بكافة أش�fا وصورها
ذ تمكنت القنوات إ ،مضام# معرفية أساسية � عملية ا|نشئة االجتماعيةمن 

اإلسالمية من تشكيل روافد معرفية وثقافية للجمهور ا�سلم بكافة ðاه 
 
ً
علينا دراسة هذه العملية وعناùها  ومكوناته ومستوياته ا�قافية، أصبح لزاما

ش°ت حداثة �عاÉة ا�وا&حث عن أسا!ب �ثية أكë  ،برؤية ومنظور جديد
ذ يمتد ثراء ا�فهوم ا�يO Ü أساس مايقدم ا�اعية إال^ رافقت هذه ا|طورات، 

oلك فتعدد  ،توضيح وتفسvإ� �اجة أو  ،من معلومات )ئبة عن أذهان اÉمهور
W  ،ا��ة واختالف اÐاهاتهم الفكرية وا�عرفية وأسا!بهم � العرض واإلقناع

vة من ا�جتمع ا�سلم، و�ا  دور كبºð ²وصول الرسالة اإلسالمية ألك �
وW دور � Çديد األدوار  ،لإلعالم من أهمية � حياتنا وتأثO v نشاطاتنا ا!ومية

أو  وهنا تظهر شخصية ا�تحدث ،كما يسهم � عملية اإلقناع ،وا|أثv � ا�قافة
راءه آاهم عنه !تقبلوا ورض ،ا اس Wومدى قبول  ،القائم � االتصال ومfنته
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نهم يتأثرون بمقدار جاذبيته وطريقته � إذ يصبح مصدر ثقة ا�تل½ بل إ ،ودعوته
ن معظمنا يعتمد O أ(ذ يرى ولð ²ام إ )Ï(عرض األفfر واNجج ال^ يقدمها، 

  ).�رجات اإلعالم � الكثv من القضايا العامة وااصة

لعربية وا�قافية تضج بالقضايا الفكرية منها السياسية فقد أصبحت الساحة ا
 أن  oلك áد ،وال^ تطرح لالستهالك وا قاش ،والفلسفية وا�ينية

ً
هناك تمازجا

ننا áد أكë هذه إومع ذلك ف ،ب# ا�تبن# للفكر الغر� وا�ناùين للفكر العر�
، )=(�ة من ثقافات أخرىكونها ¢لالقضايا بعيدة عن العقيدة واألفfر األصيلة 

هناك عالقة تباد!ة � ا�جتمعات اإلنسانية أن  ويرى علم االجتماع اإلسال�
فfنت ال�يعة أساس Ø  ،� الفطرة الب�ية� احددها اهللا سبحانه وتع

فاÉما�ت اإلنسانية من وجهة  ،O هذه األرضاإلنسان خلق أن  ا|بادالت منذ
ماط � العالقات ا|باد!ة السلو�ية ا�ستمدة من نظر اإلسالم عبارة عن أن

تعمل O بناء ا�جتمع � أنظمة اجتماعية �ا دور � الضبط االجتماÌ  ،ال�يعة
فهناك �مالن أساسيان يربطان ب# أنماط  )æ(واNفاظ O الكيان اإلنسا¸، 

  :)<(العالقات ا|باد!ة للبناء االجتماÌ اإلسال�

  أنماط العالقات � ا�جتمع صادرة من منبع واحد وهو ðع اهللا Ø أن  :األول

ل< تربط ب#  ،وتنت� بأنماط وصور �تلفة ،وجود وحدات بنائية بديلة :ا4ا3
هم اoين يتكفلون عملية نقل الرسالة وا��ة وا�صلحون  ،Ø األنماط وا�صدر
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   .وال�اث � ا�جتمع

سع للبث الفضا, ا|لفزيو1 ساهم � Çطيم االنتشار الواأن  و�ا الشك فيه
وساعد O ن� الوÌ وا|ثقيف  ،عزلة اÉمهور األ� � العا�# العر� واإلسال�

  .ا�يÜ � ا�جتمعات ا&عيدة وال^ تنت� فيها األمية

 
ً
من بد للقائم# O االتصال  التساع ال�اث ا�قا� اإلسال� فال ونظرا

خذ بنظر االعتبار حيوية العالقة القائمة � ع] ا|قنيات االجتهاد مع األ
والمناص  ،وب# اإلسالم وا�يمقراطية ،وا�علوماتية اÉديدة ب# اإلسالم واNرية

وب#  ،من مالحظة مدى أهمية االق�ان وا|الحم ب# قيم اNرية وا�يمقراطية
اد إذا�ت ا�ول ، وذكرت دراسة أجريت � اÏ(Ç(آ!ات ومنهجيات االجتهاد

ذ بلغت � قناة أبو ظz إ ،تب# اهتمام القنوات العربية بال²امج ا�ينية ،العربية
=æ ،í قناة الكويت وم] من ¢مل ال²¢ة ا|لفزيونية األسبوعي تسا� Èة وÛ ،

í ح# ي�اوح عدد السا�ت � قنا¯  تسا� �Û  #ا|ون3 واألرد¸ ب)ñ -í (
 
ً
من أكë ا�تابع# لل²امج ا�ينية هم من أن  كما ذكرت ا�راسة ،سا�ت أسبوعيا

، )=(سنة) ê -íê=(والنساء ب#  ،ةنس) ê-íê<(وت�اوح أعمارهم ب#  ،كبار السن
ومع ذلك فأن موضوع القائم باالتصال اإلسال� لم يأخذ بعد حقه � االهتمامات 

  .تعدد ا�راسات اإلعالمية وتنوعهامع ا&حثية 

 أن  والشك
ً
من ا|فاعل  خصائص ا|قنيات االتصا!ة اÉديدة قد خلقت ��ا

 
ً
  ،عما ¡ن عليه � السابق þتلف جذريا

ً
� حدوث انقالب �  فfن سببا

  �ا ساهم ،االÐاهات وا�فاهيم
ً
Nر�ة  � كc Íود ا�جتمعات اإلسالمية تمهيدا
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وم وسيلة مهمة لإلعالم فقد أصبح ا|لفزيون ا! )Ï(متصاعدة Ýرجها من سباتها، 
فإذا ¡نت ا|كنولوجيا بمعناها الواسع Ä جانب ا�قافة  ،وا|عليم وا|ثقيف

ويسيطر بها  ،� العالم اارåاإلنسان ا�تضمن ا�عرفة واألدوات ال^ يؤثر بها 
فا�عرفة العلمية Ä ا|طبيق  ،O ا�ادة |حقيق ا تائج العلمية ا�رغوب فيها

تقدم  ا مفاهيم اللغة وال�يعة والعقيدة أن  لتكنولوجيا ال^ استطاعتالعل� ل
  ،ا�ينية � ال�اث اإلسال�

ً
Çرير العقل  إ� تهدف ،لكن بأسا!ب أكë تنويرا

 ،األفfر ال^ غرسها الرعيل األول من مفكري األمةإ� العر� من القيود والعودة 
يس ا�دف استنساخ هذه األفfر فل ،أمثال ابن حزم والشاطz وابن ختون

واآلراء بل العمل O توظيف ما Çويه من نزعة عقالنية كمنطلق لعالج ا�جتمع 
وتعمل ال²امج ا�ينية Ð Oذير قيم وأنماط  )=(فكر الع] ومنطقه، إ� باالستناد 

سلو�ية � ا�جتمع بما ينسجم وتعا!م اإلسالم اNنيف بهدف خلق ا|فاعل 
ال²امج ا�ينية � فضاء ا|نشئة  أدت فقد ،ب# الوسيلة واÉمهورا&ناء 

وأثرت � خلق جيل من الشباب ا�لÓم وا�عÓ بعقيدته ورسا|ه ال^  ،االجتماعية
، فهناك موضو�ت دينية تم Ðميدها عæ( ²(اإلنسانية cعاءإ� Hف بنقلها 

� إخراج تلك  ورين Çد0 فكرين اإلسالمي# ا�تنoلك أصبح أمام ا� ،السن#
وهذا العمل بالطبع سيجابه بمقاومة من اÉمهور  ،ا�وضو�ت من ��ها األسطوري

�اجة  ،جيلإ� اoي توارث تلك األشياء من جيل  Òبراعة ومثابرة إ� ف
 ، )<(وتصحيح تلك ا�فاهيم ،واجتهاد مناسب# لغرض ا|صدي �ذه ا�وضو�ت

هو إعالم تنموي يتسم بالشمو!ة ومن أهم أهدافه هو  )í( فاإلعالم اإلسال�
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  )Ï(:ا|غيv االجتماÌ وللعملية ا|نموية حسب رأي ا�فكرين �ا أبعاد عدة منها

Ï- åا&عد اإليديولو.  

 .ا&عد اNضاري -=

æ - 	ا&عد ا�و. 

  .ا&عد اإلداري -<

 اإلنسان بناء (وان أول ما تهدف إ!ه ا|نمية هو 
ً
م سبل وتهيئ � بناًء معنويا

�Ö و ،وتزيد قدرتهم O الق واالبتfر ،ا|فكv ا�وضوÌ � �تلف ا�سائل
 ،و§و األمية بكل أش�fا ،إثراء الوجدان بالقيم الروحية وا|قا!د األصيلة

وÇقيق جو ديمقرا}  ،وÖزالة Ø الضغوط ا فسية واالجتماعية ،وÖشاعة ا|فاؤل
  ،قتزدهر فيه Ø طاقات الفكر اال

ً
بناء إ�  واإلبداع الفÜ الرفيع وصوال

  :)æ(ز أهداف ال²امج ا�ينية باآل¯برأ²اء وºدد ا )=()األمة

  .عريف بأحfمها وأصو�ا وقواعدهان� العقيدة اإلسالمية وا�ين اإلسال� وا|- 

§اولة ا�حافظة O تعا!م ا�ين والسلوك اإلسال� وا|عريف باNضارة -
 . اإلسالمية

 .يةا|عريف بال�اث اإلسال� وا�قافة العرب-

دحض ا��وى ا�غرضة ضد اإلسالم وتصحيح الصورة ا�شوهة عنه �ى -
 .الغرب
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 .صة ا�قيم# خارج ا&الد العربيةتصحيح ا�فاهيم ااطئة �ى ا�سلم# خا-

 ف ا|وعية بأهدافاالهتمام بتعليم اللغة العربية لغv ا اطق# بها بهد-
 .اإلسالم اNنيف

القائم باالتصال اإلسال� هو  )Ï(ن ا&حث عن سوسيولوجياإفبعد Ø هذا ف
 لموضوع معقد 

ً
  كونه ºتل مfنا

ً
� ا|حكم بتدفق ا�علومات وا�عارف  متمïا

تصحيح مكنونات ا�جتمع من  ويمتلك األفfر والقيم والقدرة O ،من جانب
للقائم# با�عوة مازالت � طورها األول ولم فا�راسة السوسيولوجية  ،خرآجانب 

 ،Çظ بعد باالهتمام الالزم إذا ما قورنت باهتمامات األ�اث � ا�جاالت األخرى
  .خاصة دراسة ا�حتوى وديموغرافية اÉمهور

وÖذا أردنا Çليل شخصيات القائم# باالتصال اإلسال� فإننا نواجه إشf!ة � 
فال مع¼  ،ن ل� نشاط غرضه ومقصدهأل ،سالميةأنواع نشاطات ا�عوة اإل

oلك ¡نت رساالت األنبياء عليهم السالم  ،هدف W وال مقصد لنشاط ال
��r�s} :�اكما � قوW تع ،واضحة وليست )مضة � �t�u�v�

w�x�yz _��G���� :��	 – ��
c  اهللا Ùكما ¡ن أصحاب رسول اهللا ص
وما Ä ا�راحل  ، دخو�م � اإلسالمعلية وسلم يدر�ون منذ ا&داية ما مع¼

وقد انقسمت أ�اث القائم ، )=(اNتمية ال^ سيخوضونها باعتناقهم �ذا ا�ين
  :)æ(¢مو�ت Äإ� باالتصال حسب االهتمامات ا&حثية 

Ï-ة عينة من ¢تمع القائم باالتصال¢مو�ت اهتمت بدراس.  
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  .تصا!ة وتقنياتهاتطور وازدهار العملية اال O¢مو�ت ر�زت -=

æ -ا�راسات السلو�ية ال^ اهتمت بعد O ة نماذج لقياس ¢مو�ت ر�زت
 .االح�افية

شملت عدة  ،¢مو�ت اعتمدت O عينات منتظمة و�ثلة ¢تمع ا&حث-<
 ،واالح�افية ،¡لفية ا|عليمية واالجتماعية للقائم باالتصال ،§اور �ثية

وااللÓام وا|فا¸ � العمل  ،والرضا الوظي± ،قيم اإلخباريةوال ،وا|وجهات ا�هنية
 .من قبل القائم باالتصال

االختالفات وا|باينات � ا�راسات اإلعالمية ال^ اهتمت بالقائم# ومع 
دراسة  فمثالً  ،Ø الزوايا ال^ تش� هذه العمليةإ� باالتصال إال أنها لم تنظر 

اإلسال� قد þتلط األمر O كثvين � Çديد من القائم باالتصال � اإلعالم 
هو ا�ذيع أم معد ال²امج أم هو ا�فكر أ ،هو القائم باالتصال � اإلعالم اإلسال�

Üإ ؟أيهما ينطبق عليه مصطلح ا�اعية ؟اإلسال� والعالم ا�ي 
ً
قد þتلط  ذ أحيانا

ا�راسة  oلك اهتمت ؟فما هو اNكم ا�ناسب � هذه اNالة ،ا�وران بدور واحد
 :بتوضيح اÉوانب اآلتية

  .من هو القائم باالتصال اإلسال� -١

 .لقائم باالتصال اإلسال� وخصائصهأهمية دراسة ا -٢

 .اÐاهات القائم باالتصال -٣

 .ا�اعية وا�جتمع -٤

  :¯كننا هنا Çديد ا�نهجية باآلويم
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  :أمهية البحث

ئم باالتصال من خالل تنظر هذه ا�راسة � إشf!ة سوسيولوجيا القا
وا�قاربات ا&حثية ال^ اهتمت بهذه  ،استعراض أهم ا|وجهات ل� منهما

إ� واNاجة  ،متغvات القائم باالتصال � العملية االتصا!ةإ� وا|طرق  ،العملية
فال�اث العل� وا�عرÈ � حقل علوم  ،دراسة هذا ا&عد ا�هم � االتصال

ننا � هذه إoا ف ،سوسيولوجية القائم باالتصالإ� ال �اجة االتصال واإلعالم ماز
ا�راسة نستعرض مفاهيم مهمة توضح من هو القائم باالتصال � اإلعالم 

 ،اإلسال� من خالل ا|فريق ب# ا�اعية اoي يقدم ا�ادة العلمية ا�تخصصة
vي يتو� عملية ال�ح وا|وضيح وا|فسoقدم ال²نامج وم ،وا�فكر اإلسال� ا

 إ ،اoي يقوم باإلعداد لل²نامج وترتيب فقراته
ً
 ،با|عاون مع ا�اعيةأو  ما منفردا

  .وÇديد اإلجابات ا�ناسبة لفهم وÖدراك اÉمهور

  :مشكلة البحث

  :مش°ة اqحث بالتساؤالت اآلتية يمكن صياغة

أم  هو ا�ذيع أم ا�اعيةأم باالتصال � اإلعالم اإلسال� من هو القائ -١
  ا�ذيع ا�اعية أم ا�فكر اإلسال�؟

 ما مفهوم Ø منهما � العملية االتصا!ة من خالل ما يقدم؟ -٢

 هل هناك Ýصصات فرعية � اإلعالم اإلسال�؟ -٣

وهل  ،cهورهإ� كيف يتوجه القائم باالتصال � اإلعالم اإلسال�  -٤
 þتار cهوره أم þتاره اÉمهور؟

لواجب توفرها � القائم باالتصال � ما Ä اصائص وا�قومات ا -٥
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 اإلعالم اإلسال� وخصائص ا�اعية ا اجح؟ 

  :أهداف البحث

وÇديد ا�فهوم �  ،تقديم إطار نظري �فهوم القائم باالتصال اإلسال� -١
الفرق ب# القائم باالتصال ا�اعية ا�فكر والعالم والقائم باالتصال 

  .مقدم ال²امج وا�عد وا�حرر

 .أهم اÉوانب ا�مïة ب# Ø من ا�اعية وا�قدمبيان  -٢

Îابية والسلبية � القائم# تسليط الضوء O بعض اÉوانب اإل -٣
 .باالتصال اإلسال�

 .يكون عليه ا�اعية اÉيدأن  تقديم نموذج �ا يمكن -٤

توضيح أهم اÉوانب ال^ يتمï بها ا�اعية � اإلعالم اإلسال� عنه �  -٥
 .ىا�جاالت األخر

  :منهج البحث

ذ يرتبط ا&حث الوص± بدراسة واقع األحداث إيعتمد ا&حث ا�نهج الوص± 
استنتاجات إ� والظواهر وا�واقف واآلراء وÇليلها وتفسvها بغرض الوصول 

، وÈ هذا ا&حث تم انتخاب ¢موعة من القائم# باالتصال اإلسال� من )Ï(مفيدة
بهدف Çديد ا�كون  ،# من جانب آخرمفكرين وعلماء من جانب وÖعالمي

  .Îابية � هذه الشخصيةم باالتصال واÉوانب السلبية واإلاالجتماÌ للقائ
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  :عينة البحث

وتم اختيار العينة بصورة  ،عينة ا&حث هم القائمون باالتصال اإلسال�
وÇددت العينة بفئة من ا��ة ا�فكرين  ،عمديه بناء O متطلبات ا&حث

ا�ين وعدد من مقد� ال²امج ا�ينية إلجراء ا|حليل واÉوانب ال^  وعلماء
  .ير�ز عليها القائم باالتصال

  :من هو القائم باالتصال اإلسالمي: احملور األول

� صناعة اإلعالم يعد القائم باالتصال هو ا�حور الرئيس � العملية 
ل الرسالة O وفق معايv فهو ا&عد األساس اoي يعتمد عليه � تشكي ،االتصا!ة
إيديولوجية ا�ؤسسة  و�ذلك ،وO وفق خلفيته وتفكvه وÖيديولوجيته ،ومقاييس

  .اإلعالمية ال^ يعمل فيها

  فمن هو القائم باالتصال اإلسال�؟

  وما Ä مfنة القائم باالتصال � العملية االتصا!ة؟ 

  وما Ä خصائص واÐاهات القائم باالتصال؟

 (االتصال هو شخص §�ف فالقائم ب
ً
 ºاول ا|أثv � ا اس ل< يتبنوا أفfرا

 ،مراض ا فوسأطبيب اجتماÌ يعالج  فهو ،معينة يشعر أنها øورية ومهمة
وزعيم  ،وسيا÷ � بيته ،فهو قائد � §يطه ،ويصلح أوضاع ا�جتمع الفاسد

موظ± أن  إلعالمذ يؤ�د العديد من ا�راسات وا&حوث � ميدان اإ )Ï()لفكرته
وسائل اإلعالم من §ررين و�تاب ومقد� برامج يؤثرون � ا�ادة اإلعالمية من 

vذف وا|غيNل ا�عارف  ،ومن ثم يتحكمون � طبيعة ا�علومات ،خالل اfوأش
إن للمت�م# دور كبv � فهم ( :ذ يقول ابن رشدإ .اÉمهورإ� ال^ يتم نقلها 

                                           

�� � ,X��i 5!� �Jk� ,y2�) 3��� ,(�$)� #$����T  



−�T�−  

وحسب  ،اoي يقولونه بطريقتهمن إ ولون وما يع²ونالعقيدة من خالل ما يق
وأسلوب طرحهم للمسائل العقلية والعلمية قد يفرغ  ،فهمهم للمادة ا�عرفية

oلك ينب� االنطالق من  ،قد يغنيها باNكمأو  ا�فهوم من اNكم ال^ يتضمنها
   )Ï()هماعلي ا ظام وال�تيب الثين � العالم بوصفهما Ðليات للحكمة ود!الً 

  ؤديوي
ً
  القائم باالتصال دورا

ً
نه ي�ك أل ؛� العملية االتصا!ة اس�اتيجيا

كونه يش�ها O وفق معايv ومقاييس وضغوط مؤسساتية، ل ،بصماته O الرسالة
يصور الواقع  ،الن القائم باالتصال عن طريق انتقائه للمعلومات واختياره �ا

oوالسيا÷ وا�قا� ا ÌهاالجتماÑن إ( :ويقول رستون ،ي يعيشه ا�جتمع بأ
وا�حرر يؤثر � الصحة الفكرية  ،الطبيب يؤثر � الصحة الفïيولوجية �رضاه

أن  ذ يرى كوهنإ ،فللقائم باالتصال دور مهم � Çديد أجندة اÉمهور) لقرائه
ليس بناًء O اهتماماتهم  ،�تلف الشعوبإ� العالم ينظر بصفة �تلفة 

 ،وÖنما O اارطة ا�رسومة �م من قبل الكتاب وا�حررين ،ية فحسبالشخص
  ؤديفالقائم باالتصال ي

ً
 � Çديد أجندة اÉمهور دورا

ً
  .)=(مهما

وتقع O �تقه مسؤو!ة بناء هذا  ،فالقائم باالتصال هو قائد رأي � ¢تمعه
ومن أهم  .تسميمه باألفfر والقيم ا�دامة للمكون االجتماÌأو  ،ا�جتمع

  :)æ(ما يأ¯خصائص القائم باالتصال � ا�جتمعات اإلسالمية 

Ï- ميع وصياغة ووضع الرسالة اإلعالميةÐ O ةðي�ف القائم باالتصال مبا
  .اÉمهورإ� � ش�ها ا ها, 

=- 
ً
 � أو  ،قد يقوم القائم باالتصال بصياغة الرسالة منفردا

ً
قد يكون عضوا
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 .االتصال |أدية ا�همة ذاتهافريق من القائم# ب

æ - مسؤو!ة 
ً
يعد القائم باالتصال من ا احية القانونية واألخالقية مسؤوال

وهذا  ،مباðة عن الرسالة اإلعالمية ال^ ي�ف O صياغتها وصناعتها للجمهور
،  jour nalists ،communicator(يتطابق مع اللغة االنكلïية � التسمية مثل 

news men (. 

وا�اعية كقائد للرأي ºدث تأثvات كبvة � ا�جتمع من خالل ما ين� من 
وذلك باالعتماد O  ،تنوير ا�جتمع وتثقيفه بأصول ا�ين وعلومهإ� أفfر تهدف 

 )Ï(:�مل#

وÄ خاصية من خواص اإلºاء ال^ Ðعل الفرد يتأثر –ا�حا¡ة إ� ا�يل -
 بمشاهدة اآلخرين وهم يسلكون سلو

ً
�  

ً
 ،يقومون بعمل من األعمالأو  ،معينا

ïمتم Ìوخاصة إذا ¡ن ذا مر�ز اجتما.  

وهذه  ،ثقة اÉمهور با�اعية �ا دور كبÇ � vديد مستوى االستجابة - ا�قة -
 
ً
  تتطلب جهدا

ً
من ا�اعية � §اولة كسب ثقة اÉمهور ونيل رضاه |حقق  متمïا

 .الرسالة اإلعالمية أهدافها

دت ا ظرية اإلعالمية اإلسالمية أسلوب تعامل اÉمهور مع ا��ة وقد حد
vعلهم � موضع ا�قة وا|أثÐ ^هنية الoلك  ،ح« تكون بذلك الصورة اo

م أي خروج وّ ن نقأو ،علينا وضع ا��ة � ا�fنة االجتماعية وا�ادية الالئقة بهم
من جانب �ن يتخذون ا�ين أو  ،سواء من ناحية ا��ة ووسائل اإلعالم ،O ذلك

 |حقيق مآربهم
ً
  .ستارا

القائم باالتصال كونه þضع لضغوط ا�ؤسسة إ� ننظر أن  ننا Îبأكما 
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اإلعالمية والسياسية فهو نتاج ا ظام اoي تعلم فيه و�² وترO A �داته 
  .)Ï(وتقا!ده وقيمه

  :يأمهية دراسة القائم باالتصال اإلسالم–احملور الثاين 

ن مؤðات أهمية القائم إا�ول اإلسالمية Ä دول نامية ف ن )&يةوأل
   :)=(باالتصال � ا�ول ا امية تتطابق مع مؤðات القائم باالتصال اإلسال�

Ï- دول نامية منهمكة � �ططات ومشاريع Ä إن )&ية ا�ول اإلسالمية
شبfت اتصال قوية  و�ططات ا&ناء والتشييد ال^ تتطلب ،تنموية تربوية

   .وفعالة

مهمة وعديدة  أدواريقوم بأن  إن القائم باالتصال � ا�ول ا امية مطالب-=
وهو حلقة الوصل ب# القمة  ،فهو ا�ر� وا�حلل وا�حفز O ا|غيv وا|نمية

 .والقاعدة

ذ يمكن Çديد هذه إ ،يرتب أولوياته حسب األهميةأن  وO ا�اعية
   :)æ(¯األولويات باآل

Ï- فراده بالعبادة ،وجل ز© توحيد اهللا عَ إ� ا�عوةÖووصفه بكل صفات  ،و
وÄ القضية األو� ال^ تصدت �ا ا�عوة  ،وت%يهه عن ال�يك ،الكمال

  .اإلسالمية من ا!وم األول

��w}خر ومافيه من بعث وحساب وح� وجزاء يمان باهللا وا!وم اآلاإل-=

x�y�z�{��|�}�~�_�̀�a�b�c����z _=�q�q�� :	 – 
c. 
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Ð،  Øسيد §اسن اإلسالم وبيان مزاياه وتقريب مفاهيمه وحقائقه للناس-<
 .حسب استعداده ومدار�ه

í-بيان طرق العبادات من طهارة وصالة وحج وز�ة وجهاد. 

ñ-اءðديد طرق ا�عامالت الصحيحة من بيع وÇ. 

Û- سه وا�جتمعبربه ونفاإلنسان بيان ا�نهج السليم لعالقة. 

õ-ببيان م vثره العاجلةآال�غيب � عمل ا. 

è-الصعيد العام وااص O رامNالل واNبيان ا. 

Ïê-عن ا�نكر Ò األمر با�عروف وا. 

ÏÏ-جةNاربة ا�ذاهب ا�دامة ودحضها با§. 

Ï=-اربة ا&دع السارية � حياة ا�سلم# من عقائد وسلوك§. 

Ïæ -ثارهآوبيان هيب عمل ال� تر. 

حسب قول و ،وتتوقف مقدرة ا�اعية O اإلقناع وا|أثO v عوامل كثvة
 أنهإن اإلقناع يتحقق عن طريق شخصية ا�ت�م إذا جعلنا نعتقد ( :أرسطو

 أو  هناك صفات معينةأن  ومع¼ هذا ،يمكن تصديقه
ً
معينة تتعلق  ظروفا

كثv من خ²اء علم االتصال ويرى ال )Ï()بشخصية ا�رسل تساعده O اإلقناع
   :)=(�ا يöباالتصال  #هناك حاجة ماسة �راسة القائمأن  واالجتماع

Ï-ي يoكحراس ومراقب# يتمتعون بصالحية نقل  قومون بهبسبب ا�ور ا
 .cهورهمإ� مهم �ورهم و نظرتهم ا�علومات وا�عارف للتعرف O أسلوب فه
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فيه O  المية واإلطار ا&vوقرا} اoي تعملا|حقق � تأثv ا�ؤسسة اإلع-=
 .ا�نتج ا ها, للرسائل

æ - الفية االجتماعية والقيم الشخصية والقوان# ا�هنية vتقييم تأث
 واألخالقية O عملية االختيار وا�راقبة ال^ يقوم بها ا�اعية؟

ل بمبادئ فا�اعية هو القدوة اNسنة ال^ يصبو إ!ها Ø مسلم � ا|مثي
 أو ،اإلسالم

ً
 :�اويتضح ذلك ا�بدأ من قوW تع ،لقوW ن يصبح سلو�ه مطابقا

{t�u�v��w�x�z _��:I�� :��c ذ تتسلسل مراتب القدوة � ا ظرية إ
أصبح خلقه أن  درجة إ� اoي وصلملسو هيلع هللا ىلص اإلعالمية اإلسالمية ابتداء من الرسول 

أدبÜ ر� ( :ملسو هيلع هللا ىلصو�ما قال ) رÁ اهللا عنها( القرآن كما � قول السيدة �ئشة
zفأحسن تأدي()Ï(  يكون �م � أن إ� و�ذا دعت ا ظرية اإلعالمية اإلسالمية

����Á�Â}رسول اهللا أسوة حسنة  � �� �Ã�Ä�Å�Æ�Ç� �È�É�� ��Ê��� � �� � �Ë�Ì�Í�Î�� �� � �� � �� � �� ��z 

_X�qi\� :��c  سنة ال^ أخذت بها ا ظريةNنظرية القدوة ا O وقد ترتب
كما اإلنسان ف ،مية نظرية جديدة Ä نظرية الطاقات والقدرات األساسيةاإلعال

   .)=(خرآإ� الطاقات والقدرات من شخص وÝتلف هذه  ،طاقة� اخلقه اهللا تع

  :اجتاهات القائم باالتصال: الثالثاحملور 

ذلك االستعداد العقö والعصz اoي يتكون نتيجة (يعرف ا&ورت االÐاه بأنه 
 )æ()واoي يوجه استجابة الفرد إزاء األشياء وا�واقف ا�ختلفة ،ا�توا!ة للخ²ات

 
ً
 للمعتقدات وا�يول السلو�ية وتنعكس هذه  وتمثل االÐاهات نظاما

ً
متطورا

فاالÐاهات ا فسية ال^ يتحمل  ،االÐاهات O عملية االتصال بصورة مباðة
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 ،ل للرسالة تؤثر � عملية االتصالالفرد ا�ستقبأو  ا�اعيةأو  القائم باالتصال
Ä ديدها من قبل خ²اء االتصالÇ اهات تمÐفهناك ثالثة ا)Ï(:   

  :اجتاه الداعية حنو نفسه

فثقته بنفسه مستمدة من  ،ذ يؤثر اÐاه ا�اعية Æو نفسه O مدى فاعليتهإ
  .ةوتبدأ هذه ا�قة منذ النشأة األو� لتاعي ،وثقته بمعلوماته ،قوة رسا|ه

  : اجتاه الداعية حنو اجلمهور

وهو من العوامل ا�همة ال^ تتحكم  ،ويقصد إحساس اÉمهور �ب ا�اعية
ذ يتب# حب ا�اعية Éمهوره من خالل إ ،فشل العملية االتصا!ةأو  � áاح

ذ أكدت ا ظرية اإلعالمية اإلسالمية O هذا إ ،اهتمامه واح�امه Éمهوره
 من الود واNب ب# ا�اعية ن يتعايش أو ،ا�ع¼

ً
مع واقع cهوره !خلق جوا

يشار�هم أن  وÈ إطار هذه ا�عاملة Îب O ا�اعية وهو يعامل ا اس ،واÉمهور
m��q: جاه كما � قوW تعا�أو  مالأو  لونأو  حياتهم اليفرق بينهم بسبب جنس

vu�t�s�rl  ]جراتNا :Ïæ[.  

  :اجتاه الداعية حنو املوضوع

Äو  
ً
نسمع §اøة أو  من اÉوانب ا�همة ال^ Çدد فاعليته فعندما نقرأ مقاال

بد  فال ،ا�تحدث Æو ا�وضوعأو  يتكون � أذهاننا انطباع عن اÐاهات الfتب
إ� كما � قوW تع ،والبد من اإلخالص قبل العمل ،لتاعية من االقتناع قبل اإلقناع

�©���mعوة عندما حث رسوW الكريم O إعالن ا �̈§�¦�¥�¤�£
�̧ ��¶�µ�́ �³�²�±°�̄ �®�¬�«�ªl ]األنعام :Ïñ=، Ïñæ[  
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وþتار من قصص  ،وáده ºرص O مسألة االقتناع واإليمان با�عوة
  .ويقدمه بأسلوب جذاب وشيق ،السابق# ما يؤ�د هذا ا�ع¼

 تبعاها Oأوربت  ،وهكذا ر�زت ا ظرية اإلسالمية O أهمية اإليمان لتاعية
ومهما ¡نت  ،شدةأو  اإليمان العميق وا�ابت اoي اليÓعزع مهما صادفته §نة

  ،ح« لو ب½ هو وحده ا�ؤمن بها ،ضعف وقلةحالة من 
ً
اإليمان اoي  وهو أيضا

 
ً
  ،يتحمل ما Çمل)  اهللا عنهرÁ(جعل بالال

ً
وسمية  ،يستعذب ا ار وصهيبا

  .تستخف بالقتل

  :تمعالداعية وا: رابعاحملور ال

إن الفرد يتأثر سلو�ه با ظام اإلدراä وا�عرÈ اoي كونه عن العالم ا�حيط 
 ،فراد ينظمون إدراكهم ومعتقداتهم وأفfرهم � أشfل ذات مع¼ مع#واأل ،به

ويفÍون هذه ا�در�ت O وفق ا�حيط بهم، فللمر�ز االجتماÌ لتاعية دور � 
ذ تعد من ا�قومات الرئيسة  جاح أية إ ،للمجتمعا ظام االجتماÌ واالقتصادي 

ليس � تاريخ ا�عوات دعوة كتب �ا ا جاح بد�ة � مؤخرة الصف و ،دعوة
Ìا�عوة اإلسالمية لم تتأخر إال عندما أهمل شأن ا�عوةن إ بل ،االجتما، 

 
ً
 ومادي وعندما Çالفت عوامل كثvة O وضع ا��ة � مؤخرة الصفوف اجتماعيا

ً
 ا

 
ً
�ا ساعد O اهÓاز الصورة اoهنية لتاعية �ى اÉمهور من خالل ال��ï  وأدبيا

إلشاعة جو من  ؛O اآلخرينوتعميمها O بعض الصفات اoميمة �ى بعضهم 
ذا قارنا ب# موقف وسائل Öو، )Ï(و�نت الصحافة الرائدة � هذا ا�جال ،عدم ا�قة

آن الكريم كما قدمته ا ظرية اإلسالمية áد اإلعالم من ا�اعية وموقف القر
 
ً
  فارقا

ً
براعنا ومع أنها ملسو هيلع هللا ىلص ينادوا رسول اهللا أن  فالقرآن يأب O ا�سلم# ،كبvا
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áده � وهذا  ،من الر�ية أي اNفظ إال �جرد ا|باسها بكلمة توهم عند ا!هود
 Wتعا�قو: m¬«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£l ]ا&قرة :

وتستمد هذه  ،ين وسطية واعتدال � Ø األمور والعباداتن اإلسالم دوأل ]<<
 Wعيتها من قوð تعا�الوسطية: m�`�_�^�]�\�[�Z

fe�d�c�b�al ]ا&قرة :Ï>æ [ ا�وازنة ب# األمور Ä فالوسطية
فا�اعية يقدم ðوحه  ،ا�اعية واÉمهورأو  وب# عن]ي ا�رسل وا�ستقبل

Nليالته �ش°ت اÇاته وvوتفس 
ً
لق جو من ا�قة  ياة وºدد أهدافه سلفا

فاإلعالم  ،وتعد عالقة اإلعالم با�ين عالقة تباد!ة )Ï(ا�تبادلة بينه وب# cهوره، 
أداة فعالة لتعوة ا�ينية واNفاظ O ال�اث اإلسال� من نصوص وطقوس 

العادات و�ا دور مهم � تشكيل القيم و ،ن صلة اإلعالم با�ين قويةإف ،وشعائر
معظم ا�ثقف# العرب O اختالف اÐاهاتهم أن  وتظهر ا�راسات )=(وا|وجهات، 
O فراد � ا�جتمعات حد ا�وابت � تكوين شخصية األأا�ين أن  متفقون

ذ ال يسأل اÉمهور إ ،ذ ال يزال االعتبار ا�يÜ يغلب O بقية االعتباراتإالعربية 
 )æ(بل يسألون هل هو �الف لتين أم مطابق W،  ؟أم خطأ يحهل هذا الرأي صح

vماهÉلك يعت² ا�ين أداة |عبئة اo، Üا�ي Ìألنه  ،فالبد من االهتمام بن� الو
  .بالغ األثر � استقطاب اÉماهv يش� �مالً 

وهذا يوضحه اNديث  ،وا ظرة اإلسالمية للتغيv تتفق والفكر اإلسال�
 )<()يوم القيامةإ� جر من عمل بها أنة فله أجرها ومن سن سنة حس(يف ال�

ÎاÚ � حياة خالل قدرته Ç Oقيق ا|غيv اإلفدين اإلسالم هو دين صالح من 
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ل�يعة مبناها إن ا)(ر5ه اهللا(وذلك حسب رأي ابن القيم  ،ا�جتمعات والشعوب
 ور5ة ،Hها وÄ عدل ،ومصالح العباد � ا�عاش وا�عاد مكَ حِ ـوأساسها O ال

وعن  ،اÉورإ� ف� مسألة خرجت عن العدل  Hها، وحكمة Hها، ومصالح Hها،
بث، فليست من العإ� وعن اNكمة  ،ا�فسدةإ� وعن ا�صلحة  ،ضدهاإ� الر5ة 

 ،فقد عمل اإلسالم من خالل د�ته O ن� أفfر اv والفضيلة )Ï()ال�يعة
اإلسالم هو دين حضارة أن  تثبتأن  �ينيةكما تمكن الكثv من ال²امج ا

فحث O  ،وتقدم يواكب ا|غيv ويتقبله بما يناسب أسس ا�نطق والعقل
واح�  ،لق سمعكأcع قلبك عند تالوته وسماعه وا :االنتفاع بالقرآن بالقول

، )=(ملسو هيلع هللا ىلصنه خطاب للب� O لسان رسوW الكريم إف ،حضور من þاطبه به سبحانه
يتمتع بها ا�اعية من أن  ت ا ظرية اإلسالمية جوانب معينة Îبoلك فقد حدد

Äو Èحيث ا�ستوى ا�قا� وا�عر)æ(:  

Ï-إ� ألن معرفة ا فس نصف الطريق  ،مستوى معرفة ا�اعية عن نفسه
  ،ا جاح

ً
ن إدراك ا�اعية �ذه Öو ،�عرفة أنفسهم هم ا��ة وأكë ا اس احتياجا

  .ضمون اoي يقدمها�عرفة يؤثر O ا�

ن قدرته ا�عرفية تؤثر O مدى أل ،مستوى معرفة ا�اعية للموضوع-=
ينقل بفاعلية أن  وال يستطيع ،فهو لن يتمكن من نقل موضوع ال يعرفه ،فاعليته
 
ً
 .ال يفهمه موضو�

æ - مهور ال^ تعد من أهم العوامل ال^ تساعدÉمستوى معرفة ا�اعية عن ا
 .á Oاح دعوته
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  ،مستوى معرفة ا�اعية للظروف ا�حيطة-<
ً
  أي فهم الواقع فهما

ً
 .موضوعيا

 :)O)r هذه ا�قطة تتوزع ثقافة اLاعية O عدة ²اور أهمها: ثقافة اLاعية

م وÄ أهم عدة بالنسبة لتاعية ومصادرها القرآن الكري :ا4قافة اإلسالمية-
 . م اإلسالميةوغv ذلك من العلو وتفسvه والسنة ا بوية والفقه

يدرس ا|اريخ ال أن  تعد من ا�سلمات لتاعية الن عليه :ا4قافة ا&ار³ية-
 .الع² والعظاتالستخالص لالهتمام 
زئياته وتفصيالته وÖنما 

ن اللغة بنحوها وùفها الزمة لسالمة اللسان أل :ا4قافة األدبية واللغوية-
 .وصحة الفهم �ا

مثل علم  ،يلم ا�اعية بأصول العلوم اإلنسانية أن أي :ا4قافة اإلنسانية-
كونها مواضيع وثيقة لا فس واالجتماع واالقتصاد والفلسفة واألخالق وا|اريخ 

 .بمختلف اÐاهاته وميوWاإلنسان الصلة بموضوع 

وÄ حصيلة ¢موعة  ،اÉمهورإ� وÄ الطريق للوصول  :ا4قافة اإلعالمية-
ومناهج ا&حث وفنون ا|حرير واإلخراج ونظريات  من العلوم مثل علم ا�اللة

 .علوم الرأي العام وا��ية والعالقات العامةإضافة إ� اإلعالم 

يستفيد ا�اعية من  ،وÄ تقوم O ا�الحظة وا|جريب :ا4قافة العلمية-
كما تساعده O معرفة القضايا ، العلمية � تأييد وتوضيح مفاهيمها�قافة 

&يان  ع مفاهيم القرآن وتوضيحها وðحها وتقديم اNجج وال²اه#ا�تعارضة م
 .الصواب فيها

ا²ة ا�يدانية والعملية من خالل ا|واصل مع ا�جتمع بمش°ته ومتغvاته 
 .اNياتية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية
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  :vاLراسة ا&حليلية للقائم باالتصال O اإلعالم اإلسال: اJحور اYامس

 للقائم# باإلعالم اإلسال� � 
ً
 جزئيا

ً
� ضوء هذه ا�راسة نقدم مسحا

واخ�نا �ذا عينة عمديه قصديه بما يناسب وسياقات  ،الفضائيات العربية
وقد تم تقسيم القائم# باالتصال اإلسال� O نوع# O وفق جدول#  ،ا�راسة

وا�ا¸ مقدم ) إلسال� ا�تخصصالعالم وا�فكر ا(األول يوضح القائم باالتصال 
  ،ال²نامج اإلسال�

ً
 من مقد� ال²امج أن  ذإقد تتقاطع األدوار  وأحيانا

ً
كثvا

  .اoين يعدون ال²امج ويقدمونها هم أيضا د�ة

  :وفيما يأ¯ اÉداول
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 k�#.(/� kCCl��� �# ��C�*�� 7���'�a W,4��– V'� �#�m'� QV�#���,c 

القائم 

 باالتصال
 القناة اسم ال§نامج

ا�مهور 

 اJستهدف

الش� 

µال§ام 
 اJدة موعد ا&قديم

 دñê أسبوÌ حواري �م دريم طريق ا�داية عالء بسيو¶

 دñê أسبوÌ حواري �م الشارقة �سات بيانية خاL ²مد

²مد مصط¸ 

 ¹مل

مفاهيم 

 إفتائية
 حواري �م اقرأ

يوم# � 

األسبوع 

السبت 

 واالثن#

ñêد 

 ñê أسبوÌ حواري �م اقرأ الرد اÉميل راº سعيد

 مصط¸ حس«

خدعوك 

فقالوا اÉزء 

 ا�الث

 الشباب اقرأ

متعدد 

  األشfل

 منوع

Ìأسبو ñê 

HمZن 
فتاوى 

 النساء

اقرأ 

 واJحور
 د¬� أسبو� حواري النساء
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  )Ï(: وفيما يأ¯ جدول يب# نسبة االهتمام با�وضو�ت

 7P� �	V�aDc 

 % ا|كرار ا�وضوع

 %Û >Ï ،Ïõ حكم ومواعظ

 %ÏÏ ،ÛÛ = عجاز عل�إ

 %Ï í ،õõ تاريخ إسال�

 %Ï í ،õõ عقيدة

 %Ï í ،õõ مفاهيم

 %Ï í ،õõ فكر إسال�

 %Ï í ،õõ تالوة

 %Ï í ،õõ إسالم سيا÷

 %ÏÏ ،ÛÛ = سvة

 %ÏÛ Ïêê ا�جموع
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� هذا اÉدول يتب#  ا القصور � تقديم برامج توضح العقيدة الصحيحة 
% í ،õõذ ش�ت نسبة إ ،وت�ح للجمهور ا�سلم أهم اÉوانب وأخطرها � اNياة

سالمية الغامضة وت�حها للجمهور بش� و�ذلك ال²امج ال^ توضح ا�فاهيم اإل
غلب ال²امج تر�ز O جوانب ا�وعظة واNكم واألمثال أأن  وáد ،مناسب

نعم Ä مفيدة � اÝاذ الع² عن %) Ï ،Ïõ<(وقصص الصاN# ال^ ش�ت نسبة 
لكن هناك العديد من اÉوانب ال^ Îهلها اÉمهور مثل اإلعجاز  ،األول#

آن وما وصلت إ!ه اكتشافات الغرب بإثبات األدلة وال²اه# O العل� � القر
وحكمة االق � ذكر بعض أنواع  ،علمية القرآن � خلق الكون والسماء

تر�ï وبناء إ� Hها أمور �اجة  ،األطعمة ومرات ذكرها وتفسv ذلك ا|كرار
ئم � االتصال دور القاوهنا ي²ز  ،عل� جديد بهدف عرضها O اÉمهور ا�سلم

  .قناعية ال^ يتبعها � إبراز اNجج وال²اه# إلثبات اNقيقة العلميةوالطرق اإل

�ï عليها والفئة ال^ وفيما يأ¯ ðح لألفfر ال^ ºاول Ø داعية ال�
  )Ï( :يستهدفها

Ï- ويعتمد  ،مفكر إسال� يهتم بال�اث وا|اريخ اإلسال� -§مد عمارة. د
ا÷ لقيام ا�ولة اإلسالمية بناء O معطيات تارþية بهدف تنوير ا|حليل السي

ورفع الوÌ  ،وتعريفهم با|اريخ العر� اإلسال� ،ا�جتمعات العربية واإلسالمية
اÉماهvي بنقاط القوة ال^ يتمتع بها الفكر العر� بهدف زرع ا�قة � نفوس 

  . اÉماهv ا�سلمة
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ويعتمد تقديم  ،برا¢ه O قضية العقيدة السليمة ير�ز � - :§مد هداية. د -=
ويؤ�د  ،وðح ا�داخالت ا&الغية �ا ،تفسv ل�مات جزئية من القرآن الكريم

ø Oورة ا|فسv ا&الd الصحيح للقرآن الكريم بهدف فهم العقيدة 
 
ً
  اإلسالمية فهما

ً
فقدم  ،صابتهاأÝليصها من ا&دع والشوائب ال^ و ،صحيحا

 ).ا�ين القيم، وطريق ا�داية(ديد من ال²امج ا�ينية منها الع

æ -وهو أستاذ � علوم األرض ومهندس ب�ول يعتمد  - :زغلول ا جار. د
تفسv ا ظريات العلمية وذكرها ا�سبق � القرآن الكريم &يان مظاهر اإلعجاز 

ورة فهم ويؤ�د ø O ،مثل خلق الكون والسماء وا&حار ،العل� � القرآن
 
ً
  القرآن فهما

ً
كونه ذكر العديد من ا ظريات العلمية � علوم الفïياء  ،علميا

 .سنة من اكتشافها وÖثباتها Ï>êêوالكيمياء والفلك والطب قبل 

>-�fعمر عبد ال:- #Nوأهل بيت الرسول  ،يعتمد مآثر الصحابة والصا
ستخراج الع² �لق الوÌ ال ،وحياته مع أزواجه وبناته ،والسvة ا بوية السمحة

إ¸ أحاول ن� اإلسالم ب# ( :وهو يقول � ذلك ،ا�يÜ ب# اÉمهور ا�سلم
 ا�سلم# 

ً
 أل ،ومن ثم ب# غv ا�سلم#أوال

ً
 ن الكثv من ا�سلم# اليعرفون شيئا

 
ً
 .)من تراثهم عن تارþهم وال يفقهون شيئا

í-ذت � -:عبلة الكحالوي. دÝداعية إسالمية ا 
ً
م الصاNة لأل ا أنموذجا

وهدفها معاÉة ا�ش°ت  ،ا�سلمة |كون قدوة لنساء هذا اÉيل من األمهات
األÑية بروح العاطفة واإلرشاد ا�يÜ من خالل توجيه وتثقيف ا�رأة ا�سلمة 

وðح Ø ما þص ا�رأة  ،وتوعيتها بدقائق ا�ين اإلسال� ،بأصول ا�ين وðائعه
 .ا�ين واألمور ال�عية منمعرفته  إ� وما Çتاج

ñ-ديث عن إ� مثال للفتاة ا�سلمة تتجه � برا¢ها - :نواره هاشمNالشباب با
اهللا باالعتماد O أحاديث إ� ا�سلمات البسيطة ¡لوضوء والصالة وا|قرب 
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وقصص من ا|اريخ وسvة ا�صط- عليه أفضل الصالة والسالم بهدف تثقيف 
وøورة ا|مسك با�وابت اإلسالمية من  ،هم بأمور عقيدتهموتعريف ،الشباب

 .خالل ذكر أمثلة ومواعظ عن السلف الصالح وبيان أهم ا�واقف اإلنسانية

Û-د .aمNتتناول العديد من  ،أستاذة ال�يعة � جامعة دمشق - :!نا ا
ت ا�وضو�ت اNساسة � اNياة الزوجية وبطريقة جريئة ومتحفظة � ذات الوق

أن  الفكرة دونإ� ف�اها تصل  ،من خالل اختيار العبارات ا�باðة وا�قيقة
 .وÄ تساهم � ن� الوÌ ا�قا� وا�يÜ ب# نساء ا�سلم# ،Ýدش اNياء

õ-و�دة ير�ز برا¢ه �  ،داعية شاب قدم العديد من ال²امج -:عمرو خا�
قرآنية، والسvة ا بوية، خواطر (برز ما قدم أمن  ،شهر رمضان بش� يو�

، وحقق برنا¢ه األخv قصص وقصص الصحابة وا|ابع#، وأسماء اهللا اNس¼
 آالقر

ً
  ن áاحا

ً
ذ نال موقعه ا�رتبة األو� من الزوار إ� رمضان العام ا�اÁ  كبvا

Áكونه ابتكر طريقة جديدة � تقديم قصص األنبياء ،خالل شهر رمضان ا�ا، 
وðح ا�عجزات ال^ رافقته لvي  ،ا�وقع اoي شهد اNدثإ� وذلك باoهاب 

كما قدم برامج  ،الشبابإ� وهو يتوجه بصورة مباðة  ،ا�شاهد اNقائق عن قرب
ا|fفل واإلنتاج  نÇدث ع ،cاهvية أساسها ا|وجيه الفكري اإلسال�

 ) صناع اNياة(وا|طوير مثل برنامج 
ً
اNياة (مج بعنوان O قناة دÚ برنا وحا!ا

 ).واألمل

è-مد سعيد رمضان ا&و}. د§: - vالعديد من  ،مفكر إسال� وداعية كب W
وير�ز O األخالق اإلسالمية وøورة  ،ا�ؤلفات � فقه السvة والقيم اإلسالمية

وºاول تصحيح العديد من األخطاء والشوائب ال^ نالت من  ،ا|مسك بها
ويعطي أسباب هذا التشويه ويفÍه للرد O  ،ةشخصيات عربية وÖسالمي

األصوات ا�دامة ال^ تعمل O تشويه الشخصيات اإلسالمية بهدف تفريغ 
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 .ا|اريخ اإلسال� من §تواه بهدم شخوصه ومفكريه

Ïê- ال�مات  -:5د الكبي3أ .د vا&الغة وتفس O مفكر إسال� ير�ز
إحياء اللغة العربية و�Öدة بريقها من خالل القرآنية وÖمfناتها � اللغة بهدف 

 .بيان بالغة القرآن وسحر ألفاظه

ÏÏ-االت  -:ض القر1ئ�. د¢ Èقدم العديد من ال²امج الوعظية واإلرشادية و
وتفسv  ،وناقش العديد من القضايا ا�ينية منها قصص القرآن ،متنوعة و�تلفة

ا�جتمع بش� إ� هو داعية يتوجه ف ،ومش°ت الع] ،وسvة الصحابة ،القرآن
ويمتاز باألسلوب الواضح  ،�م لكن بعض موضو�ته تهتم بالشباب بش� خاص

 .والسلس والبساطة واالس�سال � الÍد

Ï=-ال�يف Tالشخصيات ا-:§مد بن مو O العربية ير�ز vإلسالمية غ
وعون ودفاع عن  áازاتها � ا|اريخ وما قدمته لإلسالم من ن]ةإويب# أهم 

 .العقيدة

Ïæ -مدى ع� سنوات برنامج ا|الوة � القرآن -:أيمن سويد O ن واآل ،قدم
وÎمع � برنا¢ه ب# اNديث ا�باð واNوار بهدف  ،يقدم برنامج إتقان ا|الوة

 .تصحيح ا|الوة للمشاهدين وتعريفهم بأهم القرآءات � القرآن

Ï> -إ�  يمتاز بتوجهه - :طارق سويدان 
ً
وتنوع � تقديم  ،فئة الشباب )&ا

 ðمثل  ،أسلوب ا دوات واالستطال�تإ� حواري إ� ال²امج من حديث مبا
  ،وهو برنامج يعتمد اNوار بأسلوب ا دوة ،برنامج الوسطية

ً
�تلفة  ويتخذ أشfال

 ) صناعة القائد(من االستطال�ت ومشار�ت اÉمهور وبرنامج 
ً
يعتمد  ،أيضا

اعتمد فيها اNديث ) قصة ا هاية(و) أحسن القصص(ا دوة وبرنامج  أسلوب
ðا�با . 
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  اخلامتة واالستنتاج

  :ننا نستنتج مايأ�إ ما تقدم فوبناء `

Ï-  ذير قيم وأنماط سلو�ية � ا�جتمع بما ينسجمÐ O تعمل ال²امج ا�ينية
  .وتعا!م اإلسالم وقيمه وðائعه

� تثقيف اÉمهور وخلق جيل من الشباب ا�لÓم ¡ن لل²امج ا�ينية دور  -=
 .الواÌ بالعقيدة

æ - مهور ا�سلم تمكن العديد من القائم# باالتصال اإلسالÉمن كسب ثقة ا �
ا�سلم بأمس اإلنسان عجابه بما قدم من معلومات وðح �وضو�ت ¡ن Öو

 .اNاجة إ!ها

>-  
ً
|قديم بأفfر مستحدثة ونماذج � العرض وا اÝذت ال²امج ا�ينية أشfال
îب#  ،ومبتكرة � اإلنتاج ال²ام Üا�ي Ìزيادة الو O ت � قدرتهاïتم

 .اÉمهور ا�سلم

í-  هناك عدد من ا��ة العراقي# � قنوات فضائية عربية يعدون مفخرة للعراق
v خسارة  ذاته وهم � الوقت ،� نقل رسا|ه بالعلم وفقه ا�ين والفكر ا

 .م العرا@ ألنه لم يظفر �²اتهم وعلومهملإلعال

ñ-  Ø ابيات فهذه اإلمعÎين لم تتضمنهم العينة إoن هناك العديد من ا��ة ا
  ،¡ن �م فعل سلO z ا�عوة

ً
� ان]اف ا اس عن ا�ين  و�نوا سببا

  ،اإلسال�
ً
  ألنهم أعطوا مثاال

ً
وعدم  ،لتعوة بأسا!بهم ا�تشددة تارة سيئا

وعدم مواكبتهم لظروف وتطورات الع]  ،تهم مع اÉمهور تارة أخرىفاعلي
 .ومعطياته من جانب آخر

Û-  أول مع كذلك مازالت ال²امج اإلسالمية � Òما حققت من تقدم وتنوع ف
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سواء من  ،الطريق و�اجة لالبتfر وا&حث عن اÉديد |حس# ا�ستوى
أو  ب الفنية � ا|قديم والعرضاÉوانأو  اÉانب العل� وا�عرÈ وا�علوما¯

فما زال  ،قناÌ ا�تبعة � عرض اآلراء واألفfر واNججأسا!ب االتصال اإل
اإلعالم اإلسال� þطو خطواته األو� ولم يتخذ بعد الش� اoي يؤهله 

ب و�ذلك مازال يعا¸ اإلهمال � اÉوان ،!كون بمستوى إعالم متقدم
 من ا�راسات كهذه بما تقدم من ة ألا&حثية وا�راسات اإلعالمي

ً
ن نو�

 
ً
 .� تطوير اإلعالم اإلسال� وتقدمه فروض ومعطيات تساهم كثvا

  :التوصيات

Ï-  ياتFمن أهم ما نو� به هو أهمية تدريس اإلعالم اإلسال� � أقسام و
والعمل Ý Oريج �بة من اإلعالمي#  ،اإلعالم كجزء من اإلعالم ا�تخصص

ادرين O إعداد وتقديم برامج دينية تتفق وأسلوب ع] ا��ة الق
  .ا�علومات

تفعيل العالقة ب# ا��ة واÉمهور و�Í اNواجز بينهم بهدف خلق حالة من  -=
 .ا|فاعل ا�ثمر ب# ا�اعية واÉمهور

æ - ريج د�ة آن ال�يات تهتم بدراسة علوم القرهناك عدد مÝ ن والفقه هدفها
 ،عالم اإلسال� وبيان أهم خصائصه ومقومات áاحهتدرس اإلأن  oا يفضل

 ،ويفضل االبتعاد عن أسلوب ا�علم والطالب � تقديم ا�ادة اإلسالمية
و§اولة إذابة اNواجز ب# العلماء وا��ة وcهورهم !حقق اإلعالم اإلسال� 

 .هدفه

دة � ع] ا�علومات وانفجار ا�عرفة يفضل االبتعاد عن األنماط اÉام -<
ن هو آوال�يعة اإلسالمية والقر ،وا&حث عن اÉديد وا�بتكر ،وا|قليدية
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 .oا يفضل ا|غيv ا�ائم للخروج عن الروت# ،ل� العصور

í-  االهتمام بزيادة إنتاج ال²امج ال^ توضح العقيدة وت�حها بش� مبسط
 .للجمهور واختيار الشخصيات ا�ناسبة �ذه األدوار

ñ- موضوع اإلع االهتمام ب²امج O ن وأهم ا ظريات آجاز العل� � القرتر�ز
 
ً
 .سنة فهو قرآن ل� العصورÏ>êêن قبل آوذكرها القر ال^ أثبتها الغرب مؤخرا
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 صناعة النجومية اإلعالمية

  يف الربامج الدينية 

  براهيمإيسر خليل أ: الدكتورة

  اجلامعة اإلسالمية –كلية اإلعالم 

  

E   
شخصيات متوازنة ذات قيمة فعلية تأخذ بيده وتؤثر إ� ع ا�سلم ºتاج ا�جتم

طر ا|طبيقية للعمل فراد وÇديد األو|قديم مسار األ ،Æو Çقيق ذاته فيه
  .ا|نفيذي ااص با�عوة اإلسالمية

) ةفريد(أو  من نوع خاص) شخصية(نماذج إ� ن ا�جتمع ا�سلم �اجة إoا ف
ثO v شخصية ا�سلم، و�يها القدرة O جعل أا| �يها ا�افعية القوية �

وÇسن  ،ولغة التسامح والعفو ال^ تت�م بها ،ا�تل½ ºبها بفعل رقتها � اطاب
تمام وÐيد فن اNوار وا�ناقشة واÉدل، �يها اه ،لفاظ ا�هذبة ا�نطقيةختيار األا

§�م ومنظمة اطوات رشيقة  ثO v ا اس، هندامهاأبا�ظهر اoي W دور � ا|
  .سا!ب اÉاهزة لغزو القلوبفتيها األ ،العبارة ومستعدة ل� موقف

واoين غزو ) ا��ة اÉدد(صفات من يطلق عليهم ا!وم أو  برز سماتأهذه 
وا!وم يش�  ،ا�جتمعات ا�سلمة ع² شاشات الفضائيات العربية وا�سلمة

الفن (خرين � ¢االت آمام áوم أويقف  ،فضائيةا�اعية عالمة �ïة للقناة ال
لكن يب¹ الفارق الشاسع ب# االثن# لطبيعة ما ) والسياسة واالقتصاد وغvهم

هو cهور يريد ا�ين وا�نيا يقدم من فكر وما Îذب من cهور من نوع مع# 
  .خرة دفعة واحدةواآل
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ظاهرة (حول تدور جابة عن بعض التساؤالت ال^ ا&حث ا�قدم ºاول اإل
ثvها O اÉمهور واالنتقادات ا�وجهة �م ودورهم أومدى ت) ا��ة اÉدد

  ،يكونأن  ا�ف�ض
ً
بعض ا�ق�حات إ�  وسمات هذه الظاهرة وبداياتها وصوال

خفاقاتهم ال^ تظهر هنا عن إال^ قد تسهم � تصعيد áاحات الظاهرة وا|جاوز 
إ� � ا�نيا وحقيقة وصوW اإلنسان ازن ب# رغبة حقيقة ا|وإ� وهناك للوصول 

  :سلوب ا�نهî اآل¯وقد اعتمد ا&حث O األ .تكون مرضيةأن  البد ةخرآ

  :هدف البحث: أوالً

قة ت ال^ ¡نت وال تزال مرافالاؤالتس ناالجابة عإ� يسà ا&حث للوصول 
االجابة عن Ø إ�  ثvها O اÉمهور الساÌألظاهرة ا��ة اÉدد من حيث ت

 الء ا��ة اإلؤوهل يقدم ه، ور ال�عية وا�ينيةماأل
ً
م ألل�ع  جابة ا�طلوبة وفقا

 
ً
مع أو  لرؤية مهنية تتطلبها طبيعة العمل واNرفية والعالقات مع السلطة وفقا

Çقيق اÉذب اÉماهvي من الء ا��ة هؤمكن توهل ، موالصحاب رؤوس األأ
مكن ا!وم بفعل يوهل ، )O وجه اصوص(الشباب  با�طلوب � استقطا

يرسخوها � أن  الصورة ا مطية اÉديدة لرجل ا�ين ال^ ºاول هؤالء ا��ة
  .تبعدهم عن ا�ين وال�يعةأو  تقربهمأن  ذهان اÉمهورأ

  :مشكلة البحث: ثانياً

  :اآلتيةجابة عن اJشÀت اqحثية إإg ¾قق الوصول أن  ¾اول اqحث اJقدم

 
ً
قبال الوعظ واالفتاء من قبل ا��ة تطبيعة االستعداد �ى اÉمهور � اس :أوال

  .اÉدد

 
ً
وهل تتم  ،كد من مرجعيتهاأة اطب وا�حاøات ا�ينية وا|ðعي :ثانيا

  .جرائية لل²امج ا�ينية بش� صحيحالعملية اإل
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ً
  .سباب ا جاح اoي حققته Ðربة ا��ة اÉددأ :ثا4ا

 ث
ً
  :منهج اqحث: ا4ا

اعتمد ا&حث ا�قدم O ا�نهج الوص± وا|حليل لطبيعة ال²امج ا�قدمة 
وÇليل للسvة اoاتية  ماذج من ا��ة اoين يقدمون برامج دينية ع² شاشات 

  .الفضائيات العربية العامة وا�تخصصة اإلسالمية

  :وقد تضمن ا&حث ا�باحث اآلتية

  هرة اÂLة ا�دد ظا -:اJبحث االول

  Ãوم اYطاب اLي«  -:اJبحث ا4ا3

نها قد Ýدم هذه أcلة من ا تائج مع توصيات ترى إ� ثم توصل ا&حث 
ا ظاهرة تتحدث باسم ¡نت تعا¸ من السلبيات فÒ � عمومهن إ الظاهرة ال^
عن للمسلم# � §اولة الستقطاب ºðة من ا�ضل# ابتعدت  جهةاإلسالم ومو

  .عودتهم للبيت اإلسال�إ� ويسà ا��ة اÉدد  ،مغريات ش«بسبب ا�ين 
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  ظاهرة الدعاة اجلدد: املبحث االول

يراد ا|عريف إهرة نرى øورة � ا&داية وقبل اوض � تفاصيل هذه الظا
سية ظاهرة ا��ة اÉدد Ä ظاهرة نشأت بسبب الظروف السيا(اآل¯ وهو 

وسلسلة طويلة من  ،مة العربية ا�سلمةمرت O األواالجتماعية ال^ 
وجد ا�ناخ ا�ناسب أ�ا  ،االنكسارات O الصعد ا�ختلفة للمجتمع ا�سلم

يتواصلوا مع ا�جتمع وخاصة الشباب أن  �جموعة من ا�ارس# للشؤون ا�ينية
Íالع O Íا�ستحيل ،بلغة ع]ية يغلب فيها الي O ن خارج# ع ،وا�مكن

مقبل# O  ،السياسة وسلطة ا�ولة نوبعيدين ع ،نماط ا|قليدية لرجل ا�يناأل
  ).اNياة اإلسالميةإ� ا|دين بنموذج جديد � ا�عوة 

  :من هم الدعاة اجلدد

فئات عريضة من اÉمهور بكافة ) � الغالب(استقطبت ¢موعة من الشباب 
مب�ين بنموذج جديد  ،ت العربيةطبقاته من خالل ال²امج ا�ينية O الفضائيا

وقد (� منهî صول ا�ين بشأوا بال�ورة من ا�ارس# لل�ع ومن ا��ة ليس
ا�ينية وا|فاعل  دوات السوسيولوجيا واالنëوبولوجياأحاول استثمار بعض 

  .)Ï() نسا¸ اNديث بموضوعيةاÚ والعل� مع مكتسبات ا�رس اإلÎاإل

واختيار دقيق  ،نيقأالظهور بش� ) ا��ة اÉدد(O برز ما لوحظ أومن 
ºاءات Öثv بش� §كم وذي دالالت وأمام ا|أ ون قضاءاتهم، يؤثثل�ماتل

هبة اNفظ وا|واصل اoي يمتلك مو) عمرو خا�(وي²ز � مقدمة هؤالء  ،خاصة
 هخطبوير�ز �  ،كسبه شعبية وسط الشباب وا�قبل# O حياة ا|دينأاطاÚ �ا 

  .O ا|نمية اoاتية للفرد O وفق معايv دينية
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  :االنتقادات املوجهة لظاهرة الدعاة اجلدد

دعوى توظيفهم ب(السيا÷ اNرä انتقد ا��ة اÉدد أو  ا|يار ا�يÜ ا|قليدي
فتائهم بغv علم O خارج ما يقتضيه اإلسالم Öحاديث وروايات ضعيفة واأل

  .)=() وال�يعة

وقتل حس  ،تعطيل الفكرإ� هؤالء ا��ة يعمدون أن  يار العلما¸ يرىوا|
ن ا��ة اÉدد أ(لكن ا�الحظ  ،وهم ليسوا مصلح# ديني# ،ا قد عند ا�تل½

cهور اNر�ت إ� ضافة إ، ور العلماني# خاصةاستطاعوا استقطاب cه
� هذه ا|يارات  حد ا�ستويات وجود خللأ�ا يعÜ �  ،اإلسالمية السياسية

  ).اNر�ية والعلمانية

ثvها أباÉديدة O الساحة العربية وت ظاهرة ا��ة اÉدد ليستأن ومع 
خطاب (هني# مثل طبقة ا|كنوقراط وا�أو  وساط الطبقات الشعبيةأخاصة � 

وا&عد عن ا قد  ،وجد لغة ا|وازن � اطاب ا�وجه للفردأالشعراوي اoي 
ظاهرة ا��ة اÉدد ال Ýرج عن ظواهر متعددة عرفتها أن  غv ،باðالسيا÷ ا�

Îمع حوW طبقات أن  اoي استطاع) الشعراوي(الساحة اإلسالمية مثل ظاهرة 
ثرياء وا|كنوقراط لطبيعة ا|وازن � خطابه وبعده عن الشعب من ا�ثقف# واأل

ðات اإلسالمية ا�عارضة للنظام وعالقاته ا�توترة مع ا|يار ،ا قد السيا÷ ا�با
  .)æ() السيا÷

فهم خليط ) منتدى الوسطية(يس  أن  لقد اجتمع ا��ة اÉدد � ما يصلح
صبحت مطا&هم أو ،ن خرجوا عن ا موذج ا|قليدي � ا|فك�vمن ا�ثقف# 

وزاد من (اNالة اللي²ا!ة إ� قرب أوهم  ،ذات طبقية اجتماعية وسياسية وثقافية
� االبتعاد عن ) ا�تدين#(دة هذه ا|حوالت رغبة cهور عريض من ح

وخاصة اNر�ت  ،ا�ساحات اNمر ال^ تتحرك فيها اNر�ت اإلسالمية السياسية
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يبحث عن هويته صبح اÉمهور ألعنف � سياستها، فال^ تمارس اأو  ا�قاتلة
�ت اإلسالمية السياسية نماط ا|قليدية للحرخالقية خارج األا�ينية وقدوته األ
  .)<()متطرفةأو  سواء ¡نت معتدلة

  :لغة الدعاة اجلدد

يت�م معظم ا��ة اoين يظهرون � القنوات الفضائية العربية بصوت واحد 
 :وبفكر وقيم ومبادئ ومنهجية تكاد تكون متشابهة من حيث

Ï- الوقت O ïال��.  

  .اNرص O ا جاح � اNياة ااصة -=

æ - تكوين ال 
ً
�ð وة بالطرق ا�باحةë. 

 –متوسطة  –غنية (ا&عد � العالقات غv ال�عية ل� الطبقات  -<
 ).فقvة

í- ا|وجه ل� فئات ا�جتمع. 

ñ- وة وا فوذ وا�شاريعëياة والNال مانع من ا|دين مع ا|متع با. 

Û- O ددÉاالبتعاد عن ا�وضو�ت اآلتية كما يتفق ا��ة ا:  

õ- ن العامأالش.  

è- السيا÷ابتعا vديث حول ا|غيNد ا.  

Ïê- نقد االستبداد. 

ÏÏ- Ìديث حول الظلم االجتماNا. 

 ) Íصحاب السلطة � العالم أحد ما اق�اب هؤالء ا��ة من إ� وهذا ما يف
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العر� ل²وزهم بش� �الف لت�ة ا|قليدي# والشيوخ ا مطي# من قادة 
  .)í() اNر�ت اإلسالمية السياسية

شبه وا�ثال ة اÉدد � اÝاذهم لقدوة يعتمدون عليها � التوÎمع ا��
فقد ( ملسو هيلع هللا ىلصوحد وهو شخص الرسول الكريم ا�صط- §مد وا�عوة وا موذج األ

برز نقطة Éذب أ ملسو هيلع هللا ىلصعظم سول األوجد معظم ا��ة اÉدد � شخصية الر
إ� بكل دقة  ملسو هيلع هللا ىلصبدع هؤالء � تقريب تفاصيل شخصيته الكريمة أوقد  ،الشباب

� ظل غياب نموذج � اNياة ) خاصة � برنامج O هدى اNبيب(تلق# ا�
  .)ñ() خالقية مثا!ةألشباب العر� W مواصفات دينية وا!ومية ل

إ� قبال O ا��ة اÉدد كونهم يت�مون بلغة قريبة سبب اإلأن  ولعلنا نضيف
ال�f، طارق  ، عمر عبدعمرو خا�(عر� بلغة بسيطة مفهومة مثل النسان إلا

نهم ºاولون قدر ا�ستطاع إيت�مون اللغة العربية الفص> ف ما اoينأ) سويدان
) لعامة ا اس(االبتعاد عن ا�صطلحات والعبارات الصعبة وغv ا�فهومة 

متمïة Ðعل ا�تل½ يعيش ) درامية(واNرص الشديد O تقديم الوعظ بطرق 
  .حالة من ا�تعة والتشويق

  :ب الدعاة اجلددمن خياط

ثرياء ا�ثقف# األ(تمعات العربية طبقة جديدة من لقد و�ت � معظم ا�ج
 ،خطاب ديÜ خاص يناسب ( منهمإ� وهؤالء �اجة ) والفقراء ا�ثقف#

ثرياء ا�ثقفون فاأل(الروحية O وفق نمط عيشهم  يستجيب بال�ورة Nاجاتهم
نماطه االستهالكية، أل O السوق وقباال يرون أي تعارض ب# تدينهم واإل

خطاء واoنوب ويبحثون عن فون يريدون اNياة دون اق�اف األوالفقراء ا�ثق
 
ً
  .)Û() بدائل روحية ترضيهم عقليا
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داخل ا&يت نماط ا|عامل ا�قا� أي � وهذا يش� �د ذاته ا|بدل اÉذر
 � öمسيئة أطار دعوة إاإلسال� ا�اخ vا مط تؤس(خالقية غ O ياةNس ا

أي ا|دين والطموح والفاعلية وا�ثابرة وا جاح واالهتمام  ،اللي²ا7 اÉديد
 
ً
  .)õ() الëوة الفاضلة(إ�  باoات وصوال

  :مناذج من الدعاة اجلدد

نعرف من أن  يضاح اoي حاو ا تقديمه بشأن ظاهرة ا��ة اÉدد البدبعد اإل
سباب بعض ا��ة اoين تم اختيارهم أل متابعةإ� وoا عمدنا ) ا��ة اÉدد(هم 
  -:منها

Ï- � من قناة فضائية أظهورهم ا�تكرر ëمة –إسالمية متخصصة (ك�(.  

  .تنوع ال²امج ال^ يقدمونها-=

æ -وار � بعض ال²امجNيشارك ا öهور داخc O اعتمادهم. 

�واقعهم أو  �ةلك�و1 ل²امج هؤالء ا�عداد الزائرين للموقع اإلإ-<
 .خرينعداد الزائرة �واقع ا��ة اآلالشخصية تفوق األ

شهر من ت�ين ا�ا¸ ألستة ) ا��ة ا�ختارين(ل²امج وقد حددت ف�ة متابعة 
=êêè  شباط إ�=êÏê  عمرو خا� (وهؤالء ا��ة هم–  �fعمر عبد ال–  öع

عبد  –§مد العري±  –1 �ئض القر –طارق سويدان  –طه ا�!�  –اÉفري 
  ).عدنان العرعور –ا�جيد الزندا¸ 
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  وسنبدأ باستعراض السرية الذاتية للدعاة الذين مت اختيارهم
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  :ومن هنا نستوضح ما يأ�

Ï- ساس ألت�ة ك�ط ) ا�ين وال�يعة(ة عدم وجود ا|خصص � دراس
  .لقيامهم بتقديم برامج دينية

  .ينية�اث � ¢االت متعددة ومنها ا�!ف واألأارتباطهم بمهمة ا| -=
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æ - <عدم تقيدهم باستخدام اللغة العربية الفص. 

 .�مةأو  كë من قناة فضائية إسالميةأتواجدهم �  -<

í-  احهم � ¢الá ةvات اارجية كجزء من بداية مسøا�حا O اعتمادهم
 .ا�عوة وÇقيق الشهرة ا�طلوبة الستقطابهم من قبل القنوات الفضائية

ñ-  
ً
 (أو  ارتباطهم مهنيا

ً
شبه رسمية � ¢االت أو  بمؤسسات رسمية )ماديا

 
ً
  متعددة ومنها اإلسالمية وال^ Çقق �م �ئدا

ً
 ( ماديا

ً
حقق �ؤالء ) �!ا

 .ا��ة العيش الرغيد ا��ف

Û- الظهور با�ظهر ا� O الواضح ïاألال�� O ناقة � ا�لبس وا|]ف ال
 .واNر�ت وانتقاء ال�مات بش� ملموس

  : جابة عليه وهومهم البد من اإلويظهر سؤال 

  ملاذا يبتعد الدعاة اجلدد عن الشأن السياسي؟ 

 أن  ربما يبدو
ً
مكتوب ب# ا��ة اÉدد � االبتعاد عن أو  غv مرD هناك اتفاقا

 ðمبا vدرجة ح« االبتعاد � إ� اوض � الشأن السيا÷ ح« ولو بش� غ
 اNديث عن موضو�ت تتعلق بظلم اNاك

ً
ونعتقد ومن خالل  ،م ولو تارþيا

 أoلك أن  الء ا��ةمتابعتنا ل²امج وسvة نماذج من هؤ
ً
  :منها سبابا

Ï- طبيعة اطاب العر� ا!وم) 
ً
  – سياسيا

ً
  – اجتماعيا

ً
اoي يتسم ) ثقافيا

 
ً
  .ثناءات بسيطةتم غv رس� مع وجود اسأ باالعتدال بش� �م سواء أكان رسميا

 أمات فتح §اولة اNكو -=
ً
إ�  جل ا|أثvأمن  بواب للحوار مع الغرب عموما

حد ما � صنع القرار والرأي العام � ا�ول الغربية |غيv الصورة ا مطية السيئة 
يب� وال (ºاء لغة اطاب ا�عتدل اoي إولعل  ،ا�تخذة عن اإلسالم وا�سلم#
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  .للحواربواب حد تلك األأع² ال²امج ا|لفزيونية ) ينفر

æ - ) دد من خالل ارتباطهمÉالعلنية �ؤالء ا��ة ا vكومات غNر�ية ا
غv حكومية لكن تعمل بتمويل ور�ية حكومية أو  بمؤسسسات حكومية

 
ً
  .)è() للحكومة جعلهم صوتا

 >- øاNر�ت السياسية اإلسالمية � الوقت اNهم  ،ضعف اvسار تأثÆوا
ºمل لغة معتدلة Çاول تقريب  جال لصيغة حوارفسح ا� ،السابق O اÉمهور

  .بطريقة Ýدم اإلسالم) اإلسال�(فfر وترميم ا&يت األ
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  جنوم اخلطاب الديين: املبحث الثاين

بية معظم القنوات الفضائية العرأن  نالحظأن  ية مغاالة يمكنناأمن دون 
م من áوم مضاء áإتعيش حالة من ا|نافس الشديد حول تقديم مادة دينية ب

ن ¡ن Öو(دراج برامج دينية إصبح من ال�ورات أ�يث  ،اطاب ا�يÜ اNا7
 
ً
أو  صحاب الفضائيات بقدر ما Ä مسألة مشاهدةأعن قناعة  ذلك اليعÜ تعبvا

  .)Ïê() خسارتهأو  عدم مشاهدة أي جلب ا�شاهد

 أن  جلأومن 
ً
  تصبح القناة م�و�

ً
ات البد من االستجابة Nاج مر�ا

برام العقود مع Öو!ات ا�ؤ�دة ا�ادة ا�ينية وومنها وضمن األ ،ا�شاهدين
 
ً
  .الشخصيات ال^ خاضت Ðربة اإلعالم ا�يÜ تلفزيونيا

ال§امج همية ما يقدم O هذه أصفات Ãوم اYطاب اLي« وما u فما u موا
  قبال الكبZ؟ذات اإل

إ� ل²امج ا�ينية ذات طابع يميل ن السمات الغا&ة á Oوم اإ(� اNقيقة 
 (نهم أهم صفاتهم بأcال إويمكن  ،Îابيةاإل

ً
  يمتلكون تكوينا

ً
  علميا

ً
 دينيا

ويمتازون با�رونة وبتغليب  ،خرىأقرب من أي صفة أيمنحهم صفة �لم ا�ين 
كما يتمïون  ،وذلك قصد ال�غيب � ا�ين ،اليO Í العÍ � مقارباتهم

ا�ينية ) الfريزما(ذ تتوفر فيهم صفات إ!ب ا|أثv � ا�تل½ ساأبا|مكن من 
  .)ÏÏ() ثv وا�يمنةأقناع وا|تأتية من قدرتهم الالفتة O اإلا�

أو  áوم اطاب ا�يÜ ؤديهيأن  مفهوم ا�ور اoي Îبأن  من هنا نرى
هذا (وا�سلمة  يةينبع من ا&يئة ا�قافية واالجتماعية لثات العرب) ا��ة اÉدد(

أن  ومن اسارة الك²ى ،صحاب دور خطv ودقيق وحساسأفهم ) بال�ورة
 ا�وُ  ؤَد©يي

ً
  .عن ا�دف ا�طلوب ر بعيدا
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معنا ا�ظر O خصائص اYطاب اLي« اÄي يقدمه Ãوم ال§امج اLينية أواذا 
  :نرى

 Üخطة واس�اتيجيات تضبط حاجات إ� عدم خضوع اطاب ا�ي
أي مادة مهما ¡نت تقدم من أن  عتقدنو ،تمعات اإلسالمية � الوقت اNاøا�ج

خطة §كمة ذات خلفيات وطموحات  ن ترسم �اأو ،ºدد جدواهاأن  ا�فروض
 ) رؤية(غياب ن إ ذإ(هداف مطلوبة |حقق ذلك أو

ً
 دينية §ددة مفكر فيها جيدا

 
ً
 أ نها قد تصيبإبل  ،O مردود هذه ال²امج سيؤثر سلبا

ً
ال Ýدم ¢تمعاتنا �  هدافا

  .)=Ï() 4ء

¡نت تطZ ) وÈ بدايات ا�د ال²امî ا�يÜ(ن ا مط العام � بعض ال²امج إ
 ،وح]ه عند ا|ل½ السلz ،� اNياةاإلنسان عليه ال%عة القدرية وتغييب فعل 

سا وتكريس صورة من ال حول W وال قوة لي ،اإلنسانرادة إطمس أن  مع العلم
تعانيه من استعمار وضع ا�جتمعات العربية وما أن  السيما ،با�طلب اNيوي

س عن الفعل االق السلبية وا|قاعومظاهر العجز إ� ضافة إمتعدد الوجوه 
خطاب ير�ز O إ� رادة الfئن العر� � الوقت اoي ºتاج فيه إسïيد � قتل 

اء وO ال�ميم واالستئناف من جديد فعل اoات وقدرتها O ا|جاوز وO ا&ن
 
ً
 و�بvا

ً
  .مهما ¡ن الفشل كثvا

االبتعاد عن 3 واختيار اJوضوع اJناسب للظرف اآلإg هنا من اJهم ا&وفق 
O سياق أو  ف"ر اLينية بدون وضعها O سياقها اLاخÅا&عامل العام مع األ

  :، أيا&لÈ وÇوطه

كë ما يمكن من أيقوم الفاعل ا�يÜ بدوره بدوى وÇقيق اÉإ� ل< نصل 
فfر ذات ائية لألمن ال�وري اعتماد طريقة انتق(ذ¡ء وتكتيك إعال� ناجح 

 أن  ذلك ،كë من غvهاأاNاجة ا�لحة 
ً
بتمجيد الفعل وبيان قيمته  ديننا غÜ جدا
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 اةفعال كما ال þلو من مظاهر حب اNيأعن اoات من ومسؤو!ته فيما يصدر 
  .)Ïæ(..) همالس والقنوط واألأفfر ال^ تدعو لليوتقديس ا فس الب�ية ونبذ األ

اختالف مستويات ا|ل½ من إ� االنتباه (وا�قصود بتوe طريقة االنتقاء 
ظاهر إ� وقد يذهب بعض ا�تلق# للرسالة ا�ينية  ،ا|ل½ العميقإ� السط� 

فfر من جب اNذر � ا�عوة &عض األهنا ومن  ،الفكرة دون مقاصدها ا&اطنية
  .)<Ï() خالل ا|ميï ب# معناها ا�باð وا&اطن

  :صناعة الداعية

ن أ) ا�تخصصة وغv ا�تخصصة(المية O وسائل اإلعالم اإلس من ا�الحظ
 
ً
العالم ا�يÜ كشخص يقوم بمهمة تعريف أو  � تقديم ا�اعية دورها ظل §صورا

ºفر � أن  نسان استطاعإسلط الضوء عليه كيأن  قط دونا اس بشؤون دينهم ف
  ،الصخر قصة áاحه

ً
دخاW وال^ ¡نت تك± إل ،� طريقه مئات الصعاب قاهرا

نسا¸ والعن] الب�ي � تسويق غفال اÉانب اإلإوهناك ، � عداد الفاشل#
 
ً
هؤالء إ� مر اoي جعل الكثv من الشباب ينظرون األ( ا��ة والعلماء إعالميا

ح« بات  ،جالل!هم بنوع من اإلإينظر  ،تيهم ا|قصvأناس ال يأباعتبارهم 
Îعله قدوة أو  اتباع احدهمأو  يتم تقليدأن  من ا�ستحيلأن  الشباب يعتقدون

  .)<Ï() قريبة من م%|ه مهما فعل ةم%لإ� يصل أن  نه ال يمكنW أل

� اللحظة اNاøة ) نوع خاصومن (مر هنا يستلزم اس�اتيجية جديدة واأل
تقوم بها وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية ل< تقوم بتسويق ا�اعية بش� Îعل 

 
ً
  منه áما

ً
ذا حدث O إمر اoي وهو األ) (الفنانأو  ا�طرب(من  للشباب بدال

وساط أمراض ا�نت�ة � من األ ن يق¾ O الكثvأرض الواقع فهو كفيل بأ
 الشباب وال^

ً
�ا يؤ�ده الكثv من ا�راقب#   تفرض هويته العربية واإلسالمية طبقا
 
ً
  .)Ïí() ما مهددة � الصميم � ظل سيل تغريب لم يتوقف يوما
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أو  )áوم شباك(إ� هم ما ºتاجه صانعو اإلعالم اإلسال� |حويل ا��ة أو
 قامت جهد ووقت من خالل كÍ اNواجز الوهمية ال^إ� ) á)New Lookوم 

ك² هو وا جاح األ(ا بينهم وب# الشباب وسائل اإلعالم ا|خريبية �لقها فيم
 ) سوبر ستار(إ� Çويل ا�اعية 

ً
  يقدم للشباب نموذجا

ً
اإلنسان أن  O عمليا

  .)Ïñ() ينجح � حياته وÈ عالقته مع اهللا عز وجلأن  يمكن

  ؤدونجعلهم يإ� ويعمد صانعو ا��ة اÉدد 
ً
فfر ثل حاجاتنا من األيم دورا

وهذا يمثل  ،اإلسالمية وربطها بمضمون ا�ادة ا�ينية ال^ تقدم ويشاهدها ا�الي#
راد هؤالء ا��ة أذا ما إكë فائدة وجدوى والسبيل األ ،مثل مع دينناا|عا} األ

ا�ور الفعال اoي يمس ا&عد ال�بوي ا|ثقي± ا�يÜ للفرد ا�سلم اoي  تأدية
فfر اإلسالمية األإ� د تشكيل اoات ا�سلمة ونقدها بناء O مراجعة تستند يعي

عمال العقل � ا|فكv واالختيار وا|ميï إإ� وال^ تدعو  ،ماماألإ� ا�افعة 
  .وÇمل ا�سؤو!ة

  :النتائج

 
ً
 تؤثر فيه شخصيات متوازنة ذات قيمة فعليةإ�  ºتاج ا�جتمع ا�سلم دائما

 كما Çتاج األ ،ÎاÚ ا�رجوثره اإلأثبات ÆÖو Çقيق ذاته وه خذ بيدأتو
ً
إ�  مة دوما

طر ية ا�عوية ا�ؤثرة |قويم مسار قرارها وÇديد األتلك الشخصيات اإلسالم
  .ا|طبيقية للعمل ا|نفيذي ااص با�عوة واNر�ة اإلسالميت#

د حاالت متعددة ستجابة لواقع عر� وÖسال� شهاوتعد ظاهرة ا��ة اÉدد 
 أÆسار االمن االنكسار و

ً
نتيجة �حض السلوك ا�تطرف للحر�ت  يضا

 األ ،معارضيهاأو  اإلسالمية السياسية � ا|عامل مع مؤيديها
ً
 مر اoي وفر مناخا

 
ً
  مناسبا

ً
 لظهور لغة جديدة من اطاب لشخصيات تتسم باالعتدال والع]ية بدءا

 ومن ا�لبس 
ً
  .طاب ومعاÉة ا�وضو�ت ا�ينيةسلوب األلغة و وصوال
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مر أوهذا  ،وبا|اكيد توجد بعض ا�ؤðات ونقاط الل � هذه الظاهرة
 اعتيادي Nداثة ا|جربة 

ً
 ية معلومات دقيقة وعلمية Çددأولعدم وجود أوال

  .Îابية �ذه الظاهرةاÉوانب وا|أثvات السلبية واإل

ا�ينية سواء � الفضائيات العربية ولكن الكëة الواضحة � وجود ال²امج 
أو  ºسب لصالح áاح هذه ا|جربةأن  �مة واإلسالمية بش� خاص يمكن

  .هداف ا�رجوة منهاحد معقول � Çقيق األإ� ) الظاهرة(

  :Éلة من االستنتاجات نوردها بالش� اآل�إg وقد تم ا&وصل 

Ï-  ايدمعÓمقارنة لكن عددها صصة عداد الفضائيات اإلسالمية ا�تخأ�  ال
 –السياسية  –عالن اإل –الغناء  –الفن (ا�تخصصة � بتلك الفضائيات 

ثورة إ� ن ا�سألة �اجة أل ،�دة ا ظرإإ� و�اجة  ،يعد قليالً ) ا|عليمية
تطبيق حقي½ وظاهر للفكر اإلسال� إ� دعوية برا¢ية وفضائية للوصول 

  .الصحيح

 –�مة (العربية  عة ال²امج ال^ تقدم � الفضائياتوجود تكرار كبv � طبي -=
خراج واطاب مع اÉمهور سلوب ا|قديم واNوار واإلأمن حيث ) دينية

 ) اتصاالت –القاعة اارجية  –داخل االستوديو (
ً
 .وا|نوع ضئيل جدا

æ -  طبيعة ا�وضو�ت ال^ تطرح � vللنقاش � ال²امج ا�ينية وجود تكرار كب
 .من قناة فضائية كëأ� 

ين# دون تقسيم ملحوظ وم²مج وجود تنافس كبO v وجوه معينة ��ة مع -<
ذ يقدم ا�اعية إ ،كë من فضائيةأوقات الظهور وطبيعة ال²نامج � أ� 

 .كë من قناة خالل مدة زمنية وجïةأ�  نفسه ا�وضوع

í- دد � ا|طرق �وضÉوالشديد من ا��ة ا vام الكبÓو�ت معينة واالبتعاد االل
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الفساد وغvها  –الظلم (يظهر و�أنهم يعيشون � �لم þلو من  ،خرىأعن 
وÐسيد ا�شاØ الفردية ) من اآلفات االجتماعية واالقتصادية والسياسية

vوااصة بش� كب. 

ñ-  ارتباط ا&عد االقتصادي) وا�قصود(ا|أكيد ا�بالغ فيه O أو  &عض ا��ة
 .ع ا&عد ا�يÜا|جاري م

Û-  هي� بناء O ïي يتضمن  ،ا�سلم بش� صحيحاإلنسان عدم ال��oوا
ذ يسهم هذا إ ،Ñة وا�درسة ثم اإلعالم من خالل ال²امج ا�ينية ا�ناسبةاأل

 .Îابيةإكë أا�سلم بش� صحيح واإلنسان ا�الf � تنظيم وترتيب حياة 

õ- من حيث العدد ب# ا vل²امج اوجود تفاوت كب O ينية الوعظية ال^ تر�ز�
وب# تلك ال²امج ا�ينية ال^ تقدم ا|جارب اإلسالمية وا|اريخ  ،فتاءاإل

 .اإلسال� بصورة تعكس تطبيقها O اNياة الع]ية

  :التوصيات

ا|وصيات اآلتية تعد أن  االستنتاجات ا�ذكورة نرىإ� توصلنا أن  بعد
  :اتيجية واقعية للخطاب ا�يÜ يفيد ا�جتمع ا�سلمøورية برأينا ل�سيخ اس�

Ï- إ Øقيقية ال^ تواجه ا�جتمع ا�سلم وليست ا�شاNا Øدة ا ظر � ا�شا�
  .االجتماعية فقط

إلسالمية ا�وجودة وتأسيس مfنات ا�ادية والب�ية |طوير القنوات ازيادة اإل -=
 .خرى جديدةأقنوات 

æ - مضام# ا�وضو� O ïفتاء الوعظ واإلأو  ت ال^ تطرح للنقاشال��
 .واالستعانة با ماذج الواردة � ا|اريخ اإلسال�
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 .دوات للفتاوى والفتاوى ا�ضادةأإ� مرا�ة عدم Çويل الفضائيات  -<

í- ال ا�ين � ا&عد ا�عويÓن ا�ين اإلسال� دين شامل من أل ،عدم اخ
 .با�عوة اإلسالمية ا�فعُ ا|مك# به واجب 

ñ- كوماتNعطاء إواالبتعاد عن  ،§اولة اروج من رداء السياسة وتأييد ا
 .ال�يعة للحاكم وا�مارس للسياسة

Û- #ورة ا�زج بø وا�هنية � األ Üداءاالنتماء ا�ي. 

õ-  � وصياغة برامج دعوية تستلهم  ،سلوب اطاب الوعظيأ§اولة ا|نويع
واù ا|حاور مع أوتعمق  ،ميةوتقدم ا�بادئ والقيم اإلسال ،روح اإلسالم

 .خراآل

è-  موضو�ت تهم وتسهم � بناء O ïاإلنسان ال�� Äو ùرية (ا�سلم ا�عاNا
 ).لخإ.. ا قد –ا�ساواة  –ا�واطنة  –ا�سؤو!ة  –
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  اق البصرية لإلعالم اإلسالميميث

  املقدمة 

ما أ: W وصحبه ومن واالهآوO  ،والصالة والسالم O رسول اهللا ،اNمد هللا
  :بعد

 
ً
��p�q}: بقول اهللا تعا� فاس�شادا �r�s�t� � � �uv�w�x�y�z�{|�z 

_B)�" :�T
cة سواء � أن  اإلعالم اإلسال� البدأن  ، نستنبطvبص O يكون
Wة ال  مقومات العامل# فيه والقائم#أو  راءاتهإجأو  أصوvعليه، وهذه ا&ص

واتسعت مساحة  ،!ها Hما تطورت وسائل اإلعالمإنما تشتد اNاجة Öتغادره و
 اوتوسعت حلقات cهور ا�تلق#، و ،ا|غطية

ً
با�سؤو!ة ا�لقاة O �تق من  لÓاما

 Ö، والم اإلسال�تصدر للتأصيل وا&حث العل� � اإلع
ً
منا ل�ورة تعزيز  درا¡

تصال ما مع ا|طور ا�ائل � وسائل االالسي ،ا�سؤو!ة األخالقية للعمل اإلعال�
وشبfت  ،وشبكة االن�نت ،تصال الفضا,نفتاح العال� O االو�اصة اال

وÈ ظل ا|حديات ال^  ،تصال اÉوالة، ومع االنفتاح الكبO v العالم اارåاال
جيا ا، áد أنفسنا ملزم# أمية وحضارتنا وقيمنا وتارþنا وه أمتنا اإلسالتواج

بتقديم ميثاق ðف إعال� يستوعب اÉهود السابقة والسيما اإلسالمية، ويعالج 
يكون عليه أن  ما استجد O الساحة اإلعالمية، ويقدم رؤية مستقبلية �ا ينب�

األمة اإلسالمية، وقد تضمن هذا ا�يثاق اإلعالم اإلسال� � ظل ا&يئة ا�حيطة ب
)Ïíê (س §اور رئيسة، سائل# اهللا تعc O يوفقنا � عملنا أن � امادة، توزعت

ن يهيئ أبمواده � مؤسساتنا ونشاطاتنا، ووالعمل  ،لÓام بهن يعيننا O االأو ،هذا
 إ� بفضله و�رمه من يأخذ به 

ً
 أو  حï ا|نفيذ Hيا

ً
  .جزئيا

  .وفق �ا ºب ويرuواهللا ا�
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  مواد ميثاق البصرية لإلعالم اإلسالمي

  :املسؤولية األخالقية حنو اإلسالم واألمة اإلسالمية: أوالً

Ï-  ع عن طريق وسائل اإلعالم ¡فةأن� ا�عوة اإلسالمية � العالمc.  

وتعظيم ا�وابت ال�عية وا�قدسات  ،ا|عريف بالقضايا اإلسالمية -=
  .نهااإلسالمية وا�فاع ع

æ - دة كتابة وتصحيح ا|اريخ إبال�اث اإلسال�، وا�ساهمة � هتمام اال�
صالة األمة ووصل ما انقطع من ال�اث أإلسال� واإلفادة منه، وا|مسك با

  .با�عاùة

>-  O ضارة اإلسالمية وآثارها وفضلهاNقيقية عن اNعرض الصورة ا
الغرب ذاته وما تتمï به من  اإلنسانية � العلوم وا�عارف، ودورها � تمدين

  .قيم روحية وفكرية رفيعة

í-  رية والكرامة  ئصدق مبادأعرض رسا|ها ال^ قدمت للب�يةNق واNا
  .وا�ساواة، مثل التسامح وا�حبة

ñ-  
ً
خدمة االÐاهات إلحالل ال�يعة اإلسالمية §ل القوان# الوضعية وصوال

  .مةية العليا لألاس�داد سيادة ال�يعة، و�ونها ا�رجعإ� 

Û- ملة �واجهة األfر وا|يارات ا�عادية لإلسالما!قظة الfف.  

õ-  � اهات ا�ش��ةÐتعريف الشعوب اإلسالمية بعضها ببعض، وتنمية اال
  .العالم اإلسال�

è- خوة ب#  ب# ا�ول اإلسالمية وتكريس األتعميق روح اإلخاء اإلسال�
  .شعوبها والتسامح � حل مش°تهم
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Ïê- Nالرأي العام ا O يع ما يعرضc � مبدأ ا|ضامن اإلسال� O رص
 
ً
 وخارجيا

ً
  .داخليا

ÏÏ-  فيف حدة ا|وتر واالفÝتدعيم ا|فاهم وا|عاون ب# ا�ول اإلسالمية، و
  .اoي قد تتعرض W العالقات القائمة بينها

Ï=- هÉوالعدوان واالحتالل بش« صوره، أاد ضد االستعمار بكافة ا Wfش
فfر وا|يارات واNر�ت الفاشية والعن]ية قظة الfملة �واجهة األوا!

  .وا�عادية لإلسالم

Ïæ - هاد ضد الصÉل القمع أستيطا¸ وهيونية والصليبية، واالستعمار االاfش
  .Ñائيل ضد الشعب الفلسطيÜ والشعوب العربيةإوالقهر ال^ تمارسها 

Ï> - ليمية الضيفة وا|عصب قة األمة اإلسالمية ا�%هة عن اإلتثبيت فكر
öالعن]ي والقب.  

Ïí-  5اية األمة اإلسالمية ومواجهة الغزوة الضارية ال^ تستهدف تقويض ذاتها
وشخصيتها، وتدمv ا�قومات واألصول العقائدية وا�قافية ألمتنا ومقدراتها 

 
ً
  وحضارتها واستقال!تها وسيادتها واقعا

ً
  .ومستقبًال ومصvا

Ïñ- صون كرامة األمة اإلسال	نتها � ا�جتمع ا�وfمية وسمعتها وم.  

ÏÛ- مة ا�سلم# إل توحيد القوىH عcدة األمة اإلسالمية كوحدة اإلسالمية و�
  .متfملة

Ïõ- يةvقضايا األمة ا�ص Üتعبئة الرأي العام اإلسال� تعبئة صحيحة � تب.  

Ïè-  قيق ا|نمية الشاملةÇيع مظاهره، وc � استنهاض ا�مم �قاومة ا|خلف
  .مة االزدهار والر? وا�ناعةال^ تضمن لأل

=ê- سالمتها ون�ها ب#  العناية باللغة العربية O رصNبناء األمة أوا
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  .ات اإلسالميةقلياإلسالمية والسيما ب# األ

=Ï- ا O عتماد ا�صطلحات ال�عية ا�عتمدة � ا|داول اإلعال� والعمل
 .تروÎها

  :االنسانيةسؤولية األخالقية حنو امل: ثانياً

Ï- وصونها وا�فاع عن حرياته وحقوقه ا��وعة، اإلنسان ح�ام كرامة ا
  .نسانية السامية وا�ثل العليااإل ئاد � سبيل Çقيق العدل وا�باداÉهو

ا|عامل ا�وضوÌ مع ا|نوع اoي يمï ا�جتمعات الب�ية بكل ما فيها  -=
قيم ذاتية |قديم  من أعراق وثقافات ومعتقدات، وما تنطوي عليه من

 .انعfس أم# وغv منحاز عنها

æ - ضارات للشعوب ا�ختلفة، اNح�ام تنوع ا�قافات وتعدد ا ùوتعميق أوا
 .ا|آe وا|عارف وا|عاون ب# cيع الشعوب

اإلنسان االنفتاح O اNضارة اإلنسانية وتوظيف معطياتها اإلÎابية لصالح  -<
  .ا�سلم وقيم اإلسالم ومبادئه

í- روب العدوانية واالمNمتناع عن ت²يرهاقاومة ا.  

ñ- ح�ام كرامة ا�ول والشعوب واستقال�ا وسيادتها واختيار نظمها السياسية ا
  .واالقتصادية وا�قافية

Û- ة االستعمار والعدوان بكل صوره ح�ام حق الشعوب � مقاومادعم و
  .، وÈ تقرير مصvهاشWfأو

õ- ا O نصافلعدل واإلدعم السالم العال� القائم. 

è- والعصبية ا�نحرفةا|فرقة  ئرفض مبادمقاومة و  O العن]ي ïوا|مي
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  .االزدواجية � ا�عايv ا�و!ةأو  اللغةأو  العرقأو  ساس اللونأ

Ïê- رائم، وية واألمقاومة الفقر وسوء ا|غذÉمساعدة الشعوب ا امية مراض وا
  واالستقرار وا|قدموا|نمية الشاملة ، والصديقة � Çقيق نهضتها

ÏÏ- الطبيعية vدعم الشعوب � مواجهة الكوارث الطبيعية وغ.  

Ï=-  نسياتÉدعم حرية تدفق ا�علومات، مع رفض سيطرة ال��ت متعددة ا
  .والسيطرة الغربية وترشيده بما يالئم الفطرة والقيم األخالقية

Ïæ -قيقح�ام حق ا�ول والشعوب � االاÇ ا�علومات O صولNتصال وا 
ً
 ا

  .للتعارف وا|عايش

  :املسؤولية األخالقية اجتاه اتمع ومكوناته: ثالثاً

  :اتمع -أ

Ï- دعم ا&ناء وا|نمية الشاملة والعمل ا�فاع عن ا�صالح العامة للمجتمع، و
  .اÉماÌ وترشيد األداء العام

تعميق القيم األخالقية للفرد وا�جتمع ا�ستمدة من ا�ين اإلسال� ح�ام وا -=
  .صيلةقا!د العربية األوا|

æ -  مل وا|فتح للحياة، واالبتعاد عما يشيع روح ا!أس بث روح األإ� ا�عوة
  .وا�زيمة

 (حداث ب ا|غطية الشاملة وا�تfملة لألوجو -<
ً
 وتفاعالً  وÇليالً  تفسvا

  ).بمشار�ة اÉمهور

í- رافات والفساد � ا�جتمعÆكشف اال.  

ñ- متناع عن إذاعة ون� اآل¯اال:  
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أو  Æالل ال½، الفردييوã باالأو  لآلداب العامة إساءة ما يش�-أ
ÌماÉا.  

ذلك، سواء إ� العنف واالنتحار والرعب وما أو  ب � اÉريمةغ" رَ ما يُ - ب
ðأو  بطريق مباðمبا vغ. 

ما يمثل إثارة رخيصة للغرائز، وال يتم ا|وسع � أخبار اÉريمة ذات -ج
 .شاعر ا اس وحيائهماÉن3 اÉارح �أو  الطابع األخال@

Û- ¯فحة اآلfم O العمل:  

ظهارها إن �قامرة وا�راهنات وا|حذير ما�سكرات وا�خدرات وا-أ
  .من مش°ت وأزماتاإلنسان عالج �ا يواجه أو  كمخرج

 العنف ا�ذموم واÉرائم ¡فة والسيما اÉرائم القية، و� ما من شأنه- ب
 .خذ با�أريروج �ا و�ذلك األأن 

أو  يغري السامعأو  يرغب فيهاأو  تعرض اÉريمة بش� يشجع عليها ال-ج
إ� بطريقة تدعو أو  ا�شاهد بمحا¡تها، وال يقدم ا�جرم بمظهر بطو	

  .حوالي حال من األأا|عاطف معه ب

õ- هم بواسطة الرأي العام وعدم ن� دعم ثقافة العدالة مع عدم §اكمة ا�ت
  .صورهمأو  حداثسماء ضحايا االغتصاب واألأ

è- نت، وأصحابها أح�ام ا�هن ا��وعة وا¡ 
ً
صحاب العاهات ا&دنية أيا

 
ً
  .السخرية منهمأو  وعدم إذاعة مامن شأنه ا�ساس بهم ،وا�تخلف# عقليا

Ïê- فحة األfتنمية ا�قافة العامةم O مية واألمية الوظيفية، والعمل.  

ÏÏ- oوق السليم للفرد وا�جتمع إحياء الفنون الراقية ا&ناءة وا�نضبطة، وتربية ا
لÓام عند تقديم وعرض هذه الفنون، بوضعها � اإلطار اoي ينسجم O اال



−���−  

  .مع اآلداب العامة وال þدش اNياء وال يقصد إثارة الغرائز

Ï=- عالن ا|جاري � حالة تعارضه مع القيم واألخالق متناع عن إذاعة اإلاال
  .العامة

Ïæ - بذ ا|فرقة ب# ، ا|مسك بمبادئ ا�ساواة والعدالةº بناء أواالبتعاد عما
جتماعية واNفاظ O النسيج عراف االي سبب ¡ن، ور�ية األا�جتمع أل

  .جتماÌاال

Ï> - ام باالÓح�ام ال�عية، وعدم ا�ساس بهيبة العلماء وا��ة ورجال ال
  .القضاء

Ïí- مية بناء ا�جتمعات اإلسالت وا�واهب والعبقريات الفردية ألإبراز الكفاءا
جيال ا�واهب � صفوف األواكتشاف  ،� ¢االت ا�قافة والعلوم والفنون

مة، إثراء اNياة الفكرية والفنية لألظهارها، وتز�ية مساهماتها � Öالصاعدة و
كما يتبادلون ا�علومات حول هذه الكفاءات بما ينميها ويعزز دورها ويمثل 

  .الرصيد ا�قا� واNضاريإ� إضافة 

Ïñ- جيال ا�سلمة الصاعدة، وثقافة الشباب، وتربيتهم تربية صحيحة5اية األ، 
وصيانتهم من ا|أثvات السلبية والضارة �ضام# ا�واد ا�ستوردة وا�حلية 

  .واNفاظ O شخصيتهم من اoوبان ،O السواء

ÏÛ- كيان األ O ة وقدسيتها وتقا!د ا�جتمع اإلسال� ا بيلةا�حافظةÑ.  

Ïõ- مومة و�بار مام بالصحة ا فسية، للطفولة واألهتواال. ءشتنمية أخالق الن
 .السن
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  :أفراد اتمع -ب

Ï- تكامل الشخصية اإلسالمية ألفراد ا�جتم O العمل 
ً
ع، مع تنميتهم فكريا

 و
ً
 اوثقافيا

ً
 وسياسيا

ً
  .جتماعيا

ترسخ إيمانهم بالعقيدة والقيم اإلسالمية وا�بادئء القية األصلية ا ابعة  -=
  .ن والفطرة السليمةمن ا�ي

æ -  ريات العامة ألفراد ا�جتمعNوالسيما حرية الفكر والرأي (ا�فاع عن ا
  .)وا|عبv واإلعالم

 .ح�ام حقوقهم وحرياتهم األساسيةا واجباتهم Æو اآلخرين و#تبي -<

í- ،قوقNجتماعية والشعور با�سؤو!ة الفردية واال تعميق الشعور بالواجبات وا
  .األمة بناءأوا|ضامنية مع 

ñ- قيق حق األفراد � ا�عÇ O ا�علومات مع االالعمل O صولNمام هترفة وا
  .هميةبا وعية ودرجة األ

Û- قيقة االصةNأح�ام حقوق او لألفراد تقديم ا 
ً
�  طراف ا�جتمع cيعا

  .ا|عبv عن آرائها وا�وازنة � ذلك

õ- تعط Äفرصأن  عليها - للمواطن يو W ا�شار�ة بالرأي  تتل¹ منه، وتتيح
  .وا قد وا|وجيه وطرح ا�ش°ت ووجهات ا ظر

  :الدولة ومؤسساا-ج

Ï-  زإ� كشف ا�خططات الراميةÐئة ا&تان اإلسالمية وتفكيكها وÖضعافها.  

 .األمةأو  من ا�اخö واارå للوطنية أخبار تمس األأا|حفظ O إذاعة  -=

æ - ا�وثقة vالقيادات ا�سؤولة ل< تقوم بتحليلها � إا�غرضة أو  رد ا�علومات غ



−���−  

  .ومعرفة اÐاهها وتصويبها

لÓامات ا�تبادلة وÇقيق ا|جاوب � االÐاه# ب# قادة ا�ولة تأكيد اال -<
  .وأفرادها

í- تغليب ال�يعة اإلسالمية � موادها O ح�ام القانون والعمل.  

ñ- ت �مةfمؤسسات ا�ولة كونها �تل O فاظNا. 

  :لية األخالقية حنو مهنية اإلعالماملسؤو: رابعاً

   :شرف املهنة-أ

Ï- ف ا�هنةاالðمهنية اإلعالم و O رصNام بالضوابط ال�عية واÓل.  

رتقاء �رفية وسائل اإلعالم اإلسالمية ومهنية العامل# االإ� السý اÉاد  -=
  .فيها

æ -  أإ� عدم اللجوءöحرية وسائلأو  ي تمويل داخ O يؤثر åاإلعالم  خار
مواقف تتعارض مع الواجب ا�يÜ وواجباتها Ðاه إ� ورسا|ها، وي%لق بها 

  .¢تمعاتها وأخالقيات ا�هنة

ا|مسك بالقيم الصحفية من صدق وجرأة وÖنصاف وتوازن واستقال!ة  -<
السياسية O ال�يعة أو  وموضوعية وتنوع دون تغليب لالعتبارات ا|جارية

  .وا�هنية

í- Éح�امامهور بما يستحقه من معاملة ا.  

ñ-  ال�حيب با�نافسة ال%يهة الصادقة دون السماح �ا با يل من مستويات
 
ً
  األداء، ح« ال يصبح السبق الصح± هدفا

ً
 .لإلساءة �د ذاته وم²را
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  :اإلعالميون أخالقهم وحقوقهم-ب

  :الواجبات-

Ï- ن الشوائبصيلة ا�²أة مصيل لإلسالم � منابعه األيؤ�دون انتماءهم األ.  

  .اNرص O تقديم الرسالة اإلعالمية مبنية O نصاعة اNجة وقوة ال²هان -=

æ - ام بقيم العدل االÓجتناب الظلم اواإلنصاف مع ا�وافق وا�خالف، ول
  .واالف�اء

لÓام ا|ثبت من األخبار وصدقها، واألمانة � ا قل، واجتناب Ø ما قد ا -<
  .خداعهأو  تضليل القارئإ� يؤدي 

í-  ية مصدر ا�علومات الصحفية لضمان ا�صداقيةÑ O فاظNا|مسك با
  .�ى ا�تعاون# مع اإلعالمي#

ñ-  
ً
 رئيسا

ً
يلÓم اإلعالميون الصدق ال½ والفÜ وا�وضوÌ كونه مقوما

Ìللرسالة اإلعالمية، وأهم أسس اإلعالم ا�وضو.  

Û-  نأجات ا�جتمع ومقوماته، وعن احتياتكوين صورة واضحة  
ً
يكونوا دوما

  .حداث العامةO صلة باأل

õ-  يعرضون ïيÇ ال لصالح األمة اإلسالميةإوجهات ا ظر ا�ختلفة بال.  

è-  زيادة كفاءاتهم ا�قافية والفنية وا|قنية إلثراء خ²اتهم � خدمة O يعملون
  .ا�عوة اإلسالمية

  :احلقوق-

Ï- Nعدم ا�ساس بأمن اإلعالمي#، و5ايتهم من ا|دخل ا åكو� واار
  .السلz ما داموا يلÓمون بمهنيتهم
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توفر �ا السلطات ا�ختصة اNماية األمنية أن  من حق ا�ؤسسة اإلعالمية -=
ا�الئمة إلáاز عملها ا�هÜ، وتتعاظم ا�سؤو!ة والر�ية � حالة تغطيته 

  .لألحداث ا�تصفة بالعنف واطورة

æ - اهلهاأو  اإلعالم، من مصادرتها 5اية حقوق اإلعالمي# ضد مالك وسائلÐ 
 أو 

ً
 .عن ا�هنية ا|ميï بينهم بعيدا

�Çم اNكومات وا�ؤسسات الرسمية اإلسالمية حق اإلعالمي# اإلسالم#  -<
  .باNضور، وحرية تنقلهم � �تلف أÆاء ا�ول اإلسالمية

í- vوتفس 
ً
 تكفل ا�ول اإلسالمية لإلعالمي# حرية ا|عبv عن آرائهم تعليقا

ً
ا

، ðيطة
ً
 ونقدا

ً
تكون هذه اNرية ملÓمة باNفاظ O أصول أن  وÇقيقا

  .ال�يعة وا�صالح العامة، واNرية الشخصية لألفراد

ñ-  قوقNها اvتفهم السلطات ا�عنية بشؤون اإلعالم � ا�ول اإلسالمية وغ
قة األساسية ا�هنية لإلعالم واإلعالمي#، ال^ تصب � مصلحة ال�مة الصاد

  .ا&ن©اءة، ال^ Ýدم األمة

Û-  وز للمؤسسةÎ تبهاااإلعالمية حصانة مهنية فالfاالعتداء أو  نتهاك حرمة م
Üعليها بأي وجه ¡ن، ومن قبل أي جهة ¡نت، ألي سبب يتعلق بعملها ا�ه.  

õ-  وري مكملø الرأي الصح± جزء ال يتجزأ من ا�مارسة ا�هنية وهو عمل
  .جبار اإلعال� O ن� ما يتعارض مع ضمvهإه عدم لرسالة اإلعالم يقابل

è-  رأي أبدته، طا�ا أنها لم ترتكب �الفة O ريم ا�ؤسسة الصحفيةÐ وزÎ ال
  .ðعية

Ïê- وزÎ أن  ال aلألذى الشخ 
ً
يكون رأي ا�ؤسسة اإلعالمية مصدرا

  .لعائالتهمأو  لإلعالمي#
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ÏÏ- از ا�اÓوز تعريض ا�ؤسسة اإلعالمية لالبÎ االأو  السيا÷أو  7ال Ìجتما
  .عملها ا�هÜأو  بأي صورة من الصور للتأثO v وجهة نظرها

Ï=-  هاتÉوز منعها من مزاولة مهنتها بأي صورة ¡نت ح« ولو وفرت �ا اÎ ال
 أخرى للعمل

ً
  .ا�عنية فرصا

  :مصادر املعلومات-

Ï- ا�علومات وتغطية األ O صولNحق . ةجتما�ت العامحداث وحضور االا
  .مكفول لإلعالمي#

متناع عن عة � اNصول O ا�علومات، واالاستخدام وسائل �دلة وم�و -=
 .اداع للحصول O األخبار وأغv الئقة أو  تبÜ وسائل غv م�وعة

æ - وز ألي جهة أن  من حق ا�ؤسسة اإلعالميةÎ تفظ بمصادر معلوماتها، والÇ
 ¡نت

ً
ال �صلحة �مة متحققة كما إصادرها، ²Ðها O الكشف عن مأن  أيا

 .� حالة ارتكاب جريمة منصوص عليها � القانون

لÓام بالضوابط واال ،مرا�ة الشفافية � ا|عامل مع األخبار ومصادرها -<
 .ال�عية وا�مارسات ا�و!ة ا�رعية فيما يتعلق �قوق هذه ا�صادر

í- تقديم أنفسهم للمصادر بصا O #ام اإلعالميÓهنية وعدم تقديم فتهم ال�
 .خرىأأنفسهم بصفات 

ñ- مصدرها، وعدم إ� سناد ا�علومات إام اإلعالمي# وعودهم للمصادر، بح�ا
طلب ذلك، وحجب ا�علومات ال^ يطلب ا�صدر  نْ إ كشف اسم ا�صدر

 .عدم ن�ها

Û- ام بإسناد قوق ا�ؤلف#، وعدم انتحا�ا واالح�ام ا�لكية الفكرية وحاÓل
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fأصحابهاإ� ر والعبارات األف. 

õ- نباء ل^ تقدمها و�الت األة ا�وثقة اإعطاء األولوية لألخبار وا�واد اإلعالمي
 .عتمادهاا� ا�ول اإلسالمية و

  :املادة اإلعالمية-

Ï-  z وملسو هيلع هللا ىلص العناية بكتاب اهللا وسنة اÖ كونهما ا�رجعية العليا � لجال�ما
  .اإلسالم

 .ان اNق بد!لهلÓام اإلعالم اإلسال� ببيا -=

æ - عطاء األولوية � العرض والن� لألخبار وا�واد اإلعالمية ا�تعلقة بالشأن إ
 .اإلسال�، ومرا�ة ال��O ï عرض قضايا األمة وما يدور � §يطها

  .مرا�ة اÉدية وتغليبها O §توى ومضمون ا�ادة اإلعالمية -<

í- قيقة � ال²امج والن�ات األخبارية بNش� ال غموض فيه وال عرض ا
  .دقتهأو  ارتياب � صحته

ñ- عتماد ا�صطلحات ال�عية وا�عتمدة من ااعتماد اللغة العربية الفص>، و
 .قبل ا�ؤسسات اإلسالمية ذات الشأن، والعمل O توحيدها

Û-  ا|دقيق فيما يذاع وينتج ويعرض من برامج وأفالم ومسلسالت إسالمية
  .والسيما ا�ستورد منها

õ- عتماد اطاب اإلسال� � اسلوب عف كريم، وأة الرسالة اإلعالمية بتأدي
  .ا|وجيه

è- نب األÐ لفاظ ا ابية والعبارات السوقية وال�مات ا�بتذلة والصور ا�خلة
  .باNياء فا|عفف هو سياج ا�ادة اإلعالمية



−��T−  

Ïê- \ثارة الفÖوالقذف والسب والشتم و aاجتناب السخرية والطعن الشخ.  

ÏÏ-  قضيةا|عامل Ø هتمام ا�ناسب |قديم صورة واضحة وواقعية خ² باالأو  مع
ودقيقة، مع مرا�ة مشاعر ضحايا اÉريمة واNروب واالضطهاد والكوارث، 

  .ح�ام خصوصيات األفراد واoوق العاماوأحاسيس ذويهم وا�شاهدين، و

Ï=- ا4 االنفعال واالنسياق � تيارÇ � هاvثناء أات العصبية اإلقليمية وغ
  .ا|قديم والعرض

Ïæ - ا�شكوك � أو  تمتنع وسائل اإلعالم اإلسالمية عن إذاعة األخبار ا�غرضة
وقات اÉهاد أح اإلشا�ت ا�ضللة، والسيما � صحتها، وتمتنع عن تروي

  .واألزمات

Ï> - ن� ا�علومات � مؤسسته اإلعالمية بالطريقة ال^ يراها  من حق اإلعال�
 مناسبة وÈ ا|وقيت ا

ً
  .oي يراه مناسبا

Ïí-  ا�قصود(االع�اف باطأ vتصحيحه إ� وا�بادرة  ،فور وقوعه) ا�قصود وغ
  .وبا�واصفات الفنية نفسها وتفادي تكراره ،� أÑع وقت

Ïñ- ياز ألي منها، أو  تقديم وجهات ا ظر واآلراء ا�ختلفة دون §اباةÆال ما إا
  .فيها إساءة لإلسالم ورموزه

 :نزاهة اإلعالميني-

Ï- أو  كرامتها،أو  يش� إساءة لسمعة ا�هنةأن  ي عمل يمكنأاجتناب القيام ب
  .سمعة اإلعال� نفسهإضافة إ� ا�ؤسسة ال^ يعمل فيها، إ� ي3ء 

 .أي 4ء W قيمةأو  ا�عاملة ا|فضيليةأو  حظر قبول الرشا وا�دايا ا�وظفة -=

æ - العمل اإلعال� O اع ا�صالح بما يؤثرù يسخر عمله أو  عدم تغليب
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 ).جتماعيةاأو  Ðاريةأو  سياسية(|حقيق مصالح شخصية 

 .عدم استخدام ا�علومات للحصول O منافع شخصية -<

í- هات خارجيةÉ منية، ويمكن جهزة األداخلية السيما األأو  عدم اضوع
�صالح عليا معت²ة، واNذر من أو  نسانية �تةإا|عاون ا�حدود معها Éوانب 

 .د �اا|جنيي

   :بني اإلعالميني اإلسالميني ةالعالق-

Ï- األأ O صل العالقات مبنيةÜخوة � اهللا وحقوق الصحبة � العمل ا�ه.  

ب# أو  ترسيخ مبدأ ا صيحة وا|عاون O ال² وا|قوى ب# اإلعالمي# -=
  .مثل للرسالة اإلعالميةسسات اإلعالمية من أجل األداء األا�ؤ

æ - ا|وازن ب# ا�نافÜسة العادلة وا|ضامن ا�ه.  

جانب الزمالء � ا�هنة وتقديم ا�عم �م عند ال�ورة والسيما إ� الوقوف  -<
مضايقات وا|عاون مع أو  � ضوء ما يتعرض W اإلعالميون من اعتداءات

  .ا قابات الصحفية العربية وا�و!ة لتفاع عن حرية الصحافة واإلعالم

í-  ا�علوماتأو  عملهم �قة الزمالء من أداءإعدم O صولNمنعهم من ا.  

ñ- الزمالء لصالح عدم الو O منيةجهزة األاأل ية جهة السيماأشاية وا|جسس. 

Û-  سابات وتسوية اصومات ب# اإلعالمي# ع² وسائلNعدم تصفية ا
 .اإلعالم

õ - قاNفهم وحقوقهم ا�هنية وا�فاع عنها باðح�ام اإلعال� لكرامة زمالئه و. 

è- رتقاء بكفاءاتهموير القدرات ا�هنية للزمالء واالاون � تطا|ع. 
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Ïê-  الرأي العام O vا�جرد مع وسائل اإلعالم العا�ية للتأث Ìا|نسيق ا�وضو
 .العال�

ÏÏ- عتماد مبدأ الشورى مع اإلعالمي# � صنع السياسة ا|حريرية اترسيخ و
  .للوسيلة اإلعالمية

Ï=- قيق ا|وازن اإلعال� ا�طلوبÇ.  

Ïæ - ،بينها وب# أو  تتأسس العالقات ب# ا�ؤسسات الصحفية اإلسالمية
ا�ؤسسات الصحفية األخرى، O القواعد ا�قافية واألخالقية ال^ أسسها 

  .اإلسالم، من حيث ا|قدير ا�تبادل وسيادة روح اNوار بال^ Ä أحسن

Ï> - اوزÐ د من أيNما من شأنه ا Ø يةشطط � العالقات ا�هنأو  تعزيز.  

Ïí- ميعÉالسبل للوصول أن  مسؤو!ة ا Ø ا�علومة إ� يوفروا ألبناء ا�هنة
  .أحfم قضائيةأو  وا�عرفة طا�ا ال ºظرها قانون خاص

Ïñ-  ينأى اإلعالم اإلسال� واإلعالميون بأنفسهم عن ا�هاترات اإلعالمية، وعدم
  .مقابلة ا&اطل بمثله، بل مقابلة السيئة باNسنة

ÏÛ-  م لإلرتقاء بالعمل هم�نضبط ب# ا�ؤسسات اإلعالمية واا|نافس ال�يف
  .اإلعال�

  :املسؤولية األخالقية حنو اإلجراءات: خامساً

Ï- اختيار ال � Oسس ا�قيقة فيما يتصل عامل# � ا�ؤسسات اإلعالمية األيرا
Üبا�ستوى ال½ والفكري وا�ه.  

اإلسال� وعدم مرا�ة الضوابط ال�عية ل� مؤسسة تنتسب لإلعالم  -=
  .ا�جاملة � ذلك
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æ -  ا�ول Oسالمية وا�ؤسسات اإلعالمية وضع الت�يعات الالزمة |جريم اإل
  : اآل¯

ا قاش ا�وضوÌ وا قد أو  ي رسالة إعالمية Ýرج عن حدود ال�يعةأ •
  .ا&ناء

للرموز اإلسالمية والشعائر اإلسالمية  - غv ا�باðأو  ا�باð –ا|جريح  •
 .ا�نضبطة

 .العالقات ب# ا�ول اإلسالمية وافتعال األزمات بينهاإ� اإلساءة  •

موال ا�شبوهة الرامية المية من أجل Ðنب سيطرة رؤوس األO ا�ول اإلس -<
تضع الت�يعات الكفيلة أن  جعل وسائل اإلعالم أداة إلفساد قيم ا�جتمعإ� 

  :عم اآل¯�

  .عالميةستقالل ا�ا7 للمؤسسات اإلمfنيات واالاإل •

�ðت اإلنتاج الفÜ وتشجيعها O تقديم األعمال اÉادة وا�نضبطة  •
� ا|حرر من ا|بيعة لل��ت شار�ة ا�و ،وا�ادفة ودعم تسويقها

 .نتاجية متعددة اÉنسياتاإل

ا�شاريع اإلعالمية االستثمارية والعمل O إنشاء مصارف إسالمية  •
 .لالستثمار اإلعال�

í- ا�ؤسسات وا O 
ً
لÓاماتها ا�ا!ة االوفاء ب لشخصيات اإلسالمية ا�تمكنة ما!ا

 
ً
نفاق � سبيل اهللا، ودعمها لفريضة اإل Æو ا�ؤسسات اإلعالمية Çقيقا

 �ا من القيام برسا|ها � خدمة اإلسالم واألمة 
ً
با�ساهمة الطوعية تمكينا

  .اإلسالمية وقضاياها

ñ- ا�ول اإلسالمية وا�ؤسسات اإلسالمي Oام ة والسيما العا�ية منها االÓل
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  :باآل¯

إنشاء ا|نظيمات اإلعالمية ا�هنية، واÉامعات وال�يات وا�عاهد  •
 أو  اإلعالمية،

ً
اإلعالمية للمؤسسات  تعزيز ودعم القائم منها |كون رافدا

  .كاديمية للغربوللتحرر من ا|بعية األ

حقوق ا|أ!ف لم تكن موجودة Nماية ن إ وضع الت�يعات الالزمة، •
 .دبية والفنية للمواد وا�صنفات واألعمال اإلعالميةوا�لكية األ

Nاق نص ميثاق ال�ف اإلعال� بقوان# ا�طبو�ت ا�عمول بها � إ •
 .دارية ا�لزمةاإلأو  فتصبح W الصفة القانونيةا�ولة 

Û- ا�ول اإلسالمية وا�ؤسسات اإلسالمية اإلعالمية العا�ية وا�حل O ية العمل
  :اÉاد Ç Oقيق اآل¯

اNسبة أو  Ýاذ اإلجراءات العملية إلنشاء مؤسسة الرصد اإلعال�ا-أ
   .اإلعالمية من قبل ا�ؤسسات اإلعالمية الرسمية وا�ستقلة

 O حقوق اإلعالم اإلسال� وحقوق - ب
ً
ا|صدي ل� ما يمثل عدوانا

  .اإلعالمي# اإلسالمي#

من يتخÙ من ا�ؤسسات واألفراد عن ا�سؤو!ات األخالقية §اسبة Ø -ج
  .خالل بهااإلأو  ا�عتمدة

ال تكون الرسالة  ä ضمان نزاهة اÉهد الصح± وشفافيته، وبش� �م-د
  .أي كسب غv م�وعإ� الصحفية سبيًال 

إصدار تقرير سنوي يتضمن نتائج الرصد واإلجراءات ا�تاحة ال^ تع# - ه
 .من الرصد Ç Oقيق الغاية

Ýاذ اإلجراءات العملية إلنشاء ا�راكز العلمية ومراكز ا|دريب ا-و



−���−  

  :اإلفادة من القائم منها � Çقيق اآل¯أو  وا|طوير اإلعال�

  .رتقاء با�ستوى ا�هÜ لإلعالمي# وبمختلف الفنون الصحفيةاال •

 .اÉانب رتقاء با�ستوى ا|قÜ والعمل O مواكبة ا|طور ا�ائل � هذااال •

 .ر�ية ا�وهوب# من اإلعالمي# والسيما ºðة الشباب •

 .تكريم ا�ؤسسات واإلعالمي# ا�تمïين •

 .عالهأ!ة ذات العالقة |حقيق األهداف ا|نسيق وا|عاون مع ا�راكز ا�و •

دعم القائم منها للقيام أو  Ýاذ اإلجراءات العملية إلنشاء منظمة حقوقيةا-ز
 :باآل¯

  .نتهاك حقوقهااذى وتعرض لأل�ؤسسات اإلعالمية ال^ تا ا�فاع عن •

أو  شfل العدوانأي ش� من ع عن اإلعالمي# اoين يتعرضون ألا�فا •
  .نتهاك ا�ادي وا�عنوياال

ة ذات العالقة |حقيق ا�دف# ا|نسيق وا|عاون مع ا�نظمات ا�و! •
 .عالهأ ا�ذكورين

  :جتماعية تقوم باآل¯اة وÝاذ اإلجراءات العملية إلنشاء مراكز صحيا-ج

• Üامهم برسا|هم اأو  ر�ية اإلعالمي# ا�ت�رين جراء عملهم ا�هÓل
  .وقضيتهم

ثناء أحريتهم � أو  ر�ية عوائل اإلعالمي# اoين يضحون �ياتهم •
  .ا�طا&ة �قوقهمأو  عملهم

ا�ذكورين ا|نسيق وا|عاون مع ا�راكز ذات العالقة |حقيق ا�دف#  •
 .عالهأ



−���−  

عالن وال�ويج وا|عريف بمواثيق ال�ف جراءات العلمية � اإلاذ اإلÝا-ط
لÓام به �ؤسسات واإلعالمي# ¡فة O االاإلعال� اإلسالمية، وحث ا

  .ودعمه وا�شار�ة اÉادة � تفعيل إجراءاته العملية

 أو
ً
يدعو مرVز اqصZة للبحوث وا&طوير اإلعالv، اJؤسسات خZا

  :gإالمية ¹فة والشخصيات اإلع

Ï- عتماد هذا ا�يثاق وثيقة أخالقية �يهاا. 

دارية |حقيق ا�سؤو!ة األخالقية � ادة منه � استنباط اإلجراءات اإلاإلف -=
 .ا|أصيل والعمل اإلعال�

æ -  نة اإلعالمfا|واصل معنا � تقويم هذا ا�يثاق وتعزيز مواده بما يتناسب مع م
وتطور ا�جتمعات اإلسالمية، وÆن  ،رسائلهوÐدد  ،وتطور وسائله ،اإلسال�

واإلفادة منها، خدمة بدراسة ما يرد من ماNظات وا|جاوب معها ملÓمون 
 .لرسالة اإلسالم العا�ية

  

  

  !ك ا�صÖvنبنا وأ!ك Öربنا عليك توFنا و

  عال�إلامر�ز ا&صvة للبحوث وا|طوير 

  بغداد –العراق 

Ï>æÏ- =êÏê  
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w  
  ٥  ..................................  لإلعالم اإلسالمية الرابطة رئيس الزيدي امحد طه. د

  ٦  ...........................................................  والتربية والتعليم ماإلعال

  ١٨  ........  الزيدي طه الدكتور العراق يف لإلعالم اإلسالمية الرابطة كلمة إفتتاحية كلمات

  ٢٦  ......  اهلييت خليل املنعم عبد الدكتور-ةاإلسالمي امعةاجل يف الشريعة كلية عمادة كلمة

 يف اإلعالمي اخلطاب موجبات بغداد – اإلسالمية اجلامعة يف اإلعالم كلية عمادة كلمة

  ٢٩  ..........................  البدراين فاضل الدكتور واإلسالمية االجتماعية القيم ترسيخ

  ٣١  ..  ابراهيم حممد فراس الدكتور العراق يف اجلامعيني والتدريسيني الباحثني مجعية كلمة

  ٣٣  ...  الطائي ابراهيم االستاذ بثقة يتقدم اإلسالمي اإلعالم اإلعالمية الرائد مؤسسة كلمة

 بناء يف لبنة اإلعالمية التربية املسلمني علماء هيئة يف واإلعالم الثقافة قسم كلمة

  ٣٧  .............................................  األزدي حارث األستاذ اإلعالمية الشخصية

  ٤٠  .........................  حممد القادر عبد الدكتور والتطوير للدراسات األمة مركز كلمة

 غازي الباحث )مبدأ( اإلسالمية اجلامعة يف اإلسالمية والدراسات البحوث مركز كلمة

  ٤٢  .............................................................................  السامرائي

  ٤٢  .................................................  اخلُلقية املنظومة: األول احملور

  ٤٣  ............................................   االجتماعية املنظومة: الثاين احملور

  ٤٣  ...............................................   التربوية املنظومة: الثالث احملور

        

  االول    احملور

    علىعلىعلىعلى    واحلفاظواحلفاظواحلفاظواحلفاظ اإلعالميةاإلعالميةاإلعالميةاإلعالمية    التربيةالتربيةالتربيةالتربية اإلسالمياإلسالمياإلسالمياإلسالمي    لإلعالملإلعالملإلعالملإلعالم    التربويةالتربويةالتربويةالتربوية    املسؤوليةاملسؤوليةاملسؤوليةاملسؤولية    أوأوأوأو اإلعالميةاإلعالميةاإلعالميةاإلعالمية    التربيةالتربيةالتربيةالتربية

  ٤٥٤٥٤٥٤٥        ................................................................................................................................        عليعليعليعلي    السيدالسيدالسيدالسيد    إسالمإسالمإسالمإسالم- أمنوذجاًأمنوذجاًأمنوذجاًأمنوذجاً    الفضائياتالفضائياتالفضائياتالفضائيات... ... ... ... اإلسالميةاإلسالميةاإلسالميةاإلسالمية    اهلويةاهلويةاهلويةاهلوية

E  ............................................................................  ٤٧  

  ٦٦  ...............................  اإلسالمية الفضائية القنوات على املآخذ أهم ومن

  ٧٩  .........  مريالش طالب. د اتمع ألفراد واالصالحي التربوي ودورها الفضائية الربامج
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E  .............................................................................  ٧٩  

  ٨٠  ..................................................  ليهإ واحلاجة البحث مشكلة: أوالً

  ٨٠  ................................................................  حثالب أمهية: ثانياً

  ٨٠  .................................................................  البحث هدف: ثالثاً

  ٨٠  ................................................................  البحث حدود: رابعاً

  ٨١  ..............................................................  لبحثا أسلوب: خامساً

  ٨٢  ...........................  واالستهالك الترفيه وثقافة الفضائيات برامج: األول املبحث

  ٨٢  ................................................  األجنبية الربامج نتاجإ طبيعة: أوالً

  ٨٥  ..........................................العربية القنوات برامج نتاجإ طبيعة: ثانياً

  ٨٩  .....................................  واالجتماعية التربوية اآلثار طبيعة:الثاين املبحث

  ٨٩  ...............................................................  التربوية اآلثار: أوالً

  ٩٣  ...........................................................  االجتماعية اآلثار: ثانياً

  ٩٧  ................................................................................  النتائج

  ٩٧  .......................................................................  االستنتاجات

  ٩٧  ..........................................................................  التوصيات

  ٩٧  .........................................................................  املقترحات

  ٩٨  ................................................................................  املصادر

  

  ٩٩  ......  حممود فاروق. د إمنوذجاً" وجريي توم"اإلعالمية للعمليات اخلفي التأثري خصائص

  ٩٩  ................................................................................  املقدمة

  ١٠١  .....................................................................  البحث مشكلة

  ١٠٢  .......................................................  إليه واحلاجة البحث أمهية

  ١٠٣  ......................................................................  البحث هدف

  ١٠٣  ..............................................................  التأثري هذا خصائص

  ١٠٣  .....................................................................  اخلفي التأثري

  ١٠٣  ..................................................................  املستترة الرسائل

  ١٠٤  .............................................................  مباشرة غري األساليب

  ١٠٥  ............................................................  املستترة الرسائل أنواع
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  ١٠٦  ...........................................................  املستترة الرسائل أدوات

  ١٠٧  .......................................  )جريي و توم( املتحركة الرسوم أفالم سلسلة

  ١٠٨  ..............................................................  والصراع الشخصيات

  ١٠٨  ...........................................................................  احلبكة

  ١١٠  .............................................  )وجريي توم( سلسلة يف اخلفي التأثري

  ١١٣  ...............................................................................  النتائج

  ١١٤  ...............................................................................  املصادر

  

  ١١٥  .............. اجلبار عبد عطية رافد "للوطن االنتماء تدعيم يف التربوي اإلعالم دور" 

E  ............................................................................  ١١٥  

  ١١٦  ..........................................................  "التربوي اإلعالم مفهوم"

  ١١٨  .........................................................  "التربوي اإلعالم فائدة" 

  ١١٩  .............................................  "التربوي باإلعالمي اخلاصة الصفات"

  ١٢٠  ..................................................................  "النقاش حماور"

  ١٢١  .......................................................  يأيت ما احملاور تلك أهم ومن

  ١٢٢  .........................................  "التربوي اإلعالم خلدمة االتصال أمهية"

  ١٢٣  .............................................  "التربوي اإلعالم يف االتصال أهداف"

  ١٢٣  .......................................................  "االتصالية العملية عناصر"

  ١٢٤  ..........................................................................  "جالعال"

  ١٢٤  ...........................  متعددة شعب إىل وتتفرع: التربوي اإلعالم دارةإ -:أوالً

  ١٢٤  ..................................................  واالذاعة التلفزيون شعبة-١

  ١٢٥  ............................................................  الصحافة شعبة-٢

  ١٢٥  .....................................................  االدارية الشؤون شعبة-٣

  ١٢٥  .............................................................  االنترنت شعبة-٤

  ١٢٥  .....................................................  العامة العالقات دارةإ - :ثانياً

  ١٢٦  .......................................................................  "املقترحات"
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  الثاينالثاينالثاينالثاين    احملوراحملوراحملوراحملور

  ١٢٩........................................................................................................................................................................................................................................        لإلعالملإلعالملإلعالملإلعالم    االجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعية    املسؤوليةاملسؤوليةاملسؤوليةاملسؤولية

 حممد فراس. د النبوية السنة ضوء يف اإلسالم مقاصد دعم يف العام الرأي ظاهرة استثمار

  ١٣١  ..............................................................................  إبراهيم

E  ............................................................................  ١٣١  

  ١٣٢  ....................................................................  املوضوع أمهية

  ١٣٣  .............................................................. املوضوع اختيار سبب

  ١٣٤  .....................................................................  البحث أهداف

  ١٣٤  .......................................................................  البحث منهج

  ١٣٨  ..................................  العام الرأي ومفهوم املصطلحات حتديد :األول املبحث

  ١٣٨  ..................................................................  العام الرأي: أوالً

  ١٣٩  ......................................................................  العني رأي-١

  ١٤٠  ......................................................................  العقل رأي-٢

  ١٤٠  ..............................................................................العام

  ١٤١  ...................................  واإلعالم السياسة علماء اصطالح يف العام الرأي

  ١٤١  .........................................اإلسالمي االصطالح يف العام الرأي تعريف

  ١٤٢  ...................................  سبق ما على تأسيساً العام للرأي الباحث تعريف

  ١٤٣  ..............................................................  النبوية السنة: ثانياً

  ١٤٣  ....................................................................  لغة السنة

  ١٤٣  ..............................................................  اصطالحاً السنة

  ١٤٤  ........................................................  املوضوعية الدراسة: ثالثاً

  ١٤٥  .....................  اإلسالم مقاصد دعم يف العام الرأي ظاهرة استثمار: الثاين املبحث

  ١٤٥  .........................................  وقياسه العام الرأي مراقبة: األول املطلب

  ١٤٧  ........................................ العام الرأي وصناعة تنشئة: الثاين املطلب

  ١٤٧  .................................................  الداخلي امالع الرأي صناعة: أوالً

  ١٤٨  ..................................................  العاملي العام الرأي صناعة: ثانياً

  ١٥٠  ................................  العام الرأي صناعة من جزء السفراء نوعية اختيار

  ١٥١  ........................  السياسية املكاسب ا حتصل اخلطاب يف العام الرأي مراعاة
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  ١٥٢  ........................................ العام الرأي اجتاهات تعديل: الثالث املطلب

  ١٥٢  .............................................................  التكرار أسلوب: األول

  ١٥٤  .....................................................  احلقائق عرض أسلوب: الثاين

  ١٥٦  ............................  وخداعه العام الرأي تضليل من التحذير: الرابع املطلب

  ١٥٧  ............................................................  األخبار نقل من التثبت

  ١٦٠  ..............................................................................  اخلامتة

  ١٦٠  ......................................................................  النتائج: أوالً

  ١٦١  ..................................................................  التوصيات: ثانياً

  ١٦٢  .................................................................  واملراجع املصادر ثبت

  

 الدين عالء. د العريب للمتلقي القيمية املنظومة وتغيري يالوع تزييف يف الفضائيات أثر

  ١٦٥  .........................................................................  خليفة أمحد

E  ............................................................................  ١٦٥  

  ١٦٦  .....................................................................  البحث مشكلة

  ١٦٦  .......................................................................  البحث منهج

  ١٦٧  .......................  القيم ومنظومة واإلسالمية العربية الفضائية القنوات: أوالً

  ١٧٢  ......  والديين االجتماعي الوعي تزييف على العربية ئياتالفضا مضامني أثر: ثانياً

  ١٧٦  .................................................  والعوملة العربية الفضائيات: ثالثاً

  ١٧٨  ......................................................................  االستنتاجات

  ١٨٢  .........................................................................  التوصيات

  

 الدكتور االنسانية احلريات لتعزيز التنفيذية للسلطات اإلعالمية السلطة مواجهة عصر

  ١٨٥  ................................................................  البدراين حممد فاضل

E  ...........................................................................  ١٨٥  

  ١٨٨  ........................  خالقيةاأل املنظومة يف اإلعالمي اخلطاب فاعلية: االول املبحث

  ١٩١  ........................  نسانيةاإل واحلقوق اإلعالم بني اجلديل الترابط: الثاين املبحث

  ١٩٢  ........................................................  العامة واحلقوق اإلعالم - أ
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  ١٩٢  ................................  التنفيذية والسلطة اإلعالم سلطة بني املواجهة -ب

  ١٩٤  ..........  االجتماعية والقيم الصحفية خالقياتاأل بني زليةاأل العالقة: الثالث املبحث

  ١٩٤  .......................................................  الصحفية املهنة مبادئ: أوالً

  ١٩٥  .................................................  املهنية والنصائح رشاداتاإل: ثانياً

  ١٩٥  .........................................  واملصادر باملعلومات الصحفي عالقة - أ

  ١٩٦  ..................................................  السلطةب الصحفي عالقة -ب

  ١٩٦  ....................................................  بالناس الصحفي عالقة -ج

  ١٩٨  .......................................................  الرابعة السلطة: الرابع املبحث

  ١٩٩  .........................................  الرابعة السلطة وشرعية االستثمار - أ

  ٢٠١  .................................................  احلرية متاهات.. اإلعالم -ب

  ٢٠٥  ................................. اخلامسة اإلعالم سلطة جيل فاعلية: اخلامس املبحث

  ٢٠٦  ......  )االجتماعي التواصل شبكات( اخلامسة السلطة أوجه أحد بوك الفيس - أ

  ٢١٠  ................................................................  واالستنتاجات اخلامتة

  

  ٢١٥  ..........  الزيدي حممود اهلادي عبد. د االحتالل بعد اإلعالم يف العراقية املرأة صورة

E  ...........................................................................  ٢١٥  

  ٢١٧  .................................................  اإلسالم يف املرأة انةمك: االول املبحث

  ٢٢٣  ................................  املسلمة املرأة واستهداف الغريب اإلعالم: الثاين املبحث

  ٢٣٢  ....................................  حتاللاال بعد العراقية املرأة إعالم: الثالث املبحث

  ٢٤٤  .....................  املرأة قضايا عن الدفاع يف اإلسالمي اإلعالم واجب: الرابع املبحث

  ٢٤٩  ........................................................................  البحث هوامش

  

  ٢٥١  .....  معروف القادر عبد املساعد املدرس /اجلمهور اجتاهات وتعديل تغيري يف اإلعالم دور

  ٢٥١  ................................................................................  متهيد

  ٢٥١  .............................................................  للبحث املنهجي اإلطار
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  ٢٥١  ...............................................................  البحث أمهية :أوالً

  ٢٥٢  ..............................................................  البحث مشكلة :ثانياً

  ٢٥٢  ..............................................................  البحث أهداف :ثالثاً

  ٢٥٣  .............................................................  للبحث النظري اإلطار

  ٢٥٣  ....................................................  )االجتاه( مصطلح تعريف :أوالً

  ٢٥٣  .............................................  اجلمهور اجتاهات تكوين مصادر :ثانياً

  ٢٥٣  ......................................................................  األسرة تأثري

  ٢٥٣  ......................................................................  اتمع تأثري

  ٢٥٤  ..................................................................  املعزولة التجارب

  ٢٥٤  .................  اجلمهور اجتاهات تغيري يف دوراًتؤدي  اليت الوسيطة العوامل. ثالثاً

  ٢٥٥  ...............................................................  االنتقائية العمليات

  ٢٥٥  .........................................................  األساسية اجلماعات تأثري

  ٢٥٦  ....................................................  الشخصي والتأثري الرأي قيادة

  ٢٥٦  ....................................  االجتاهات تدعيم يف اإلعالم وسائل دور. رابعاً

  ٢٥٧  ................  اإلعالمية الرسائل تأثري يف" العقل أعمال احتمالية" منوذج. خامساً
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  طه امحد الزيدي. د

  لإلعالم اإلسالميةرئيس الرابطة 

W وصحبه آالم O نبيه وحبيبه وعبده وO اNمد هللا وحده والصالة والس
  .جندهو

  :ما بعدأ

 اإلنسان شد األمور ال^ تضبط ت]فات أفان من 
ً
يكون أن  cاعةأو  فردا

 
ً
 ، وFما اتسعت دائرة عمله تضاعفت مسؤو!اته، وتفاوتت �سب مfنةِ مسؤوال

 ا�منوحة للفرد والسلطاِت  الصالحياِت  فاوِت الفرد � ا�جتمع اoي يعيش فيه، وتَ 
با�زيد من حقوقه اإلنسان ا، وFما طالب نفسه للجماعة، ونوعية ا�سؤو!ةأو 

uه بمسؤو!اته للحيلولة دون شيوع الفوvأو  وحرياته، زاد تذك zا|عا} السل
 أن  � ا�جتمع، ف� حق يقابله واجب، فكماأو  خرينمع اآل

ً
 للمسلم حقوقا

خرين باح�امها وعدم االعتداء لزمت اآلأضمنت ال�يعة حفظها وصيانتها و
يفاء بها، جبات ومسؤو!ات تقابلها وعليه اإلتكون عليه واأن  ها، فالبدعلي

  .دائها ور�يتهاأخرين بواح�ام اآل

 وا!وم حيث نعيش ع] اإل
ً
همية أO &يب  عالم وا�علوماتية لم يعد خافيا

اإلعالم وشدة تأثvه وسعة انتشاره، وما يقوم بتغطيته سواء � مساحات بثه الزمانية 
fر�نه، وظهر أ�ماغ الب�ي ودقات قلبه وحر�ت ما يشغله من خاليا اأو  نية،وا�

vرية ا|عب�حرية أو  للجميع ا�fسب ال^ حظيت بها وسائل اإلعالم فيما يتعلق 
 أاإلعالم، �ا جعل ا&اب 

ً
، فال حدود وال تأشvات، وال قيود وال مامها مفتوحا

  .ات صارمة وال عقوبات ظا�ةجراءإأو  ترخيصات، وال قوان# حازمة،

 أ–اظمت ا�سؤو!ة O اإلعالمي# ومن هنا تع
ً
، فالن� -ومؤسسات فرادا
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سادت نظرية اNرية اإلعالمية منوط بسياسات ا|حرير وضمv اإلعال�، وح# 
مريكا، عمت الفوu � وسائل اإلعالم الغربية، أوربا، واإلعالم اNر � أ� 

نظرية ا�سؤو!ة االجتماعية، ثم تلقفها اإلعالم إ� يون فذهب ا�نظرون اإلعالم
وتباين القيم وا�عتقدات، اO u اختالف ا�جتمعات يتغأو  العر�، ولم يتنبه

ه بفضل� اشد، ولكن اهللا تعألفوu بفسادها، فfنت � بالدنا !نا اإفزحفت 
دين إ� ت ا اس �دأمر دينها بصحوة مبار�ة، أولطفه بعباده، جدد �ذه االمة 

دائرة ا�سؤو!ة، ف��ت بصماتها � ¢االت اNياة ¡فة، ومنها إ� رجعتهم أربها، و
  .شك ا�جال اإلعال� بال

 
ً
ة وا|عليم واالجتماع ال�بي(� بوتقة اإلسالم  ثم انصهرت العلوم cيعا

نهم وoا أكد بعض ا&احث# وموترابطت مفاهيمها، ) خالق واإلعالموا فس واأل
O روح اإلسالم �  :ا�كتور §مد سيد � كتابه ا�سؤو!ة اإلعالمية � اإلسالم

إذا دب© � ... هذه ا�فاهيم فإن© اoي يربط هذه ا�فاهيم هو اإلسالم، واإلسالم روح
، استطعنا

ً
 إسالميا

ً
نقننه ونفلسفه ونضع W اطط أن  اإلعالم وأصبح إعالما

  .لعلوم تكاملت فيما بينها &ناء جيل إسال�هذه اأن  وا�ناهج، كما

  :اإلعالم والتعليم والتربية

قارب مفرد¯ اإلعالم وا|عليم لوجدنا ا|إ� االصول اللغوية إ� ولو عدنا 
خبار أخ²َه، فاإلعالم اإل: أعلَمه، أيصل علم، وأالوظي± بينهما ف°هما من 

 
ً
َم تعليما

ْ
مه الِعل

©
 ... وا|بليغ واإليصال، وعل

ً
َمه تعليما

، فا|عليم وأعلََمه إياه فتََعلَّ
  .ا|بليغ مع ا|كرار

فاإلعالم ال يكون إال ب# طرف# يقوم أحدهما بإعالم ال¶ء سواء أكان 
، ويتل¹ ا�ا¸ ما أعلم به، أما ا|عليم فيحتاج 

ً
 أم رأيا

ً
 أم تعريفا

ً
تكرار إ� خ²ا

ذلك بل إ� وال ºتاج اإلعالم . وتكثv ح« ºصل منه أثر � نفس ا�تعلم



−	−  

نقل ا�عارف : يك± فيه ¢رد اإلخبار، ولكنهما يش��ن � مع¼ واحد هو
ا�ستقبل وهو ا�تل½ إ� ا�علم، أو  وا�علومات من ا�رسل، وهو رجل اإلعالم

  .ا�تعلمأو  للرسالة اإلعالمية

وهكذا  ،عالمدراك الوظيفة ا|عليمية وال�بوية لإلإوهذا ا|الزم يقت¾ 

ظهرت مصطلحات ثنائية |ؤ�د هذا ا|الزم وترسخ تلك ا|fملية، ¡خالقيات 

عالم عالم، واإلعليم، وا�سؤو!ة االجتماعية لإلاإلعالم، وتكنولوجيا ا|

، اoي تشinformation education( v(ال�بوي، ومنها مصطلح ال�بية اإلعالمية 

  .خر الستينيات، من القرن ا�اÁظهر � أوا أنهإ� بعض ا�راسات 

لغة؛ االزدياد وا مو : ال�بيةأن  صول اللغوية لوجدنااألإ� خرى أولو عدنا مرة 

 ملية ا|نشئة وا|نمية للكيان اإلواالصالح والر�ية، وÄ ع
ً
: نسا¸، واصطالحا

فعال وا|أثvات ا�ختلفة ال^ تستهدف نمو الفرد � cيع جوانب عملية تضم األ

ط به وما شخصيته، وتسv به Æو كمال وظائفه عن طريق ا|كيف مع ما ºي

نماط وسلوك وقدرات، وÈ ا�عجم اإلسال�، يقصد أÇتاجه هذه الوظائف من 

الفكرية والعاطفية واÉسدية  –تنمية جوانب الشخصية اإلسالمية cيعها : بها

وتعا!مه بغرض Çقيق ساس مبادئ اإلسالم أوتنظيم سلو�ها O  –االجتماعية و

سسه أنظام ومنهج تربوي شامل W : نهاأأو  مقاصد اإلسالم � ش« ¢االت اNياة؛

تمدة من العقائدية وا�عرفية وا فسية واالجتماعية، وW نظرياته ااصة ا�س

 Wجراءاته ا�يدانية ال^ يتم اعتمادها ل�بية الفرد وبناء إال�يعة اإلسالمية، و

  .ا�جتمع

ل نفÍ بوÌ ¡مأن  Æددها بالقدرة Oأن  ال�بية اإلعالمية فيمكنأماو
Îابية والسلبية لوسائل اإلعالم ورسائله ا�وجهة وانتباه ا�عا¸ وا|أثvات اإل
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عملية ارتقاء وتنمية متبادلة تدفع : Ä عند بعض ا&احث#أو  ،)Ï(فراد ا�جتمعأل
 خالقية Ðاه ا�جتمع، وتدفع ا�تلق#ها األإدراك مسؤو!تإ� ا�ؤسسة اإلعالمية 

  .طفال والشبابÑهم والسيما األالنتقاء ا�ادة ا�فيدة �م وأل

طارها إصول ومبادئ �مة ترسم أه العملية تتصف بسمات وتقوم O وهذ
  :)=(نهاأاإلسال� فمن سماتها 

كتاب اهللا "ملÓمة؛ فÒ تستمد قواعدها وقيمها من ا�رجعية العليا لإلسالم -
، وتقوم O االرتباط الfمل با�ين "سبحانه وسنة رسوW عليه الصالة والسالم

مر به واالنتهاء عما نÕ عنه
َ
  .اإلسال� وما فيه من ضوابط وقيم، واالمتثال �ا أ

 #مسؤولة؛ كون القائم-
ً
من تربوي# وÖعالمي# ود�ة وفني#،   عليها cيعا

ن إف(متلق#، أو  عليه من متعلم#� اهم اهللا تعمأتمن# ومسؤول# عما اس��
  .5د وال�مذيأرواه ) م ضيعهأئل Ø راع عما اس��ه، حفظ ذلك اهللا سا

 إهادفة؛ -
ً
عداد إ، ويتجÙ � ذ حددت هدفها بعناية وعرفت طريقها جيدا

نسانية، خوة اإلس ا�واطن الصالح فحسب، تؤمن باألالصالح ا�صلح، ولياإلنسان 
  .ا|عايش وا|عارف، فا�سلم يسالم من يسا�ه، وال يعادي اال من يعاديهإ� و وتدع

اoي يفيد اoات (ÎاÚ صالح اإلبناءه O اإلأÎابية؛ ترشد ا�جتمع وÇض إ-
�m�Ò�Ñ ،)نقاذ اoات فحسبإ(صالح السلz وال تكت± باإل) خرينواآل

�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ól ]هود :ÏÏÛ[. 
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مة � ميادين اNياة، وتدعو ا�تلق# ع األشاريع ال^ تنفعملية؛ تؤ�د O ا�-
بعمله الصالح، ا�ادف، ا�بO Ü ذ يزن اإلسالم قيمة اإلنسان إالعمل الصالح، إ� 
 .رادة خvةإنسان، والصادر عن م وÝطيط، وا�توافق مع مقدرة اإلعل

لك ينسجم مع نسا¸، وذي فرد من ا�جتمع اإلأشاملة؛ ال تستث¼ من نشاطها -
  .ساسية ومنها حق ا|علم وال�بية واإلعالم وا|عبvار ال�يعة للحقوق األقرإ

وتتعامل مع واقعية؛ تتعامل مع الواقع من غv اÆدار، وال مثا!ة مفرطة، -
 إا�تل½ من حيث كونه 

ً
 نسانا

ً
  ، ليس مال¡

ً
  مفطورا

ً
  O الطاعة، وال شيطانا

ً
 م]ا

ساءة ا|وبة منه، واإلة للخطأ والرجوع عنه، ولثنب وO ا�عصية، بل هو عرض
تنمية جانب اv فيه، وتنقيته من دوافع ال� ال^ إ� نها تسà أال إحسان، واإل

 .تع�يه

فراط وال تفريط، وÇث ا�تلق# إتقصد الوسطية � بنائها، من غv معتدلة، -
كن دون Ðاوز O O ذلك، فهم يتمتعون بكامل حقوقهم و�مل حرياتهم ول

خرين وال مصادرة Nرياتهم، يشبع غرائزه بطرق م�وعة، حقوق اآلأو  حدود اهللا
 .العبودية للشهوات والغرائزإ� اندفاع يؤدي أو  تضحية بها،أو  دونما كبت �ا

- O ضاري واإلأن  ساسأمنفتحة؛ تعملNاز العلالعطاء اá وا|فجر �
 Ü& ملك ،Èن، أ اإلنسان �ا�عرfعن االقتباس من ي زمان وم âوال تتوا

áازاتها، مع مراعة إدعوه، وال Çول دون االقتباس عن بأáزوه وأخرين فيما اآل
 .ال�شيد اoي يستقبل ما هو صالح، ويرفض ما دون سواه

- àتس Òملإ� متوازنة؛ فfة ومتوازنة ومنتجة، بناء شخصية إسالمية مت
زن وذلك قام اNياة O ا|واأد، وال�ع ة ا�وضوعية للفرسس ا|نميأفا|وازن من 

 :تيةيكون بمرا�ة ا�بادئ اآل

Ï-مf|لية � مرا�ة متطلبات ا�تل½ ومبدأ اÖ شبا�ته واحتياجاته، فال يغلب
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وفv متطلبات اÉانب الروO ã حساب متطلبات اÉسد، وال العكس، وتهتم بت
همال معلومات نافعة Öتنغلق O تقديم معارف وخرة، وال ا�نيا ومتطلبات اآل

  .خرىأ

مبدأ ا|وازن ب# ميول ا�تل½ وحاجاته، وا&يئة الطبيعية واالجتماعية ال^ -=
يعيش فيها، ويتعامل معها الكتساب معارفه وخ²اته واÐاهاته، و�ذا ا|وازن ب# 

 äوالعطاء اإل -للجماعةأو  سواء للفرد-ا|وجه االستهالåنتا.  

æ - مبدأ مرا�ة الفروق الفردية � مدارك ا�تلق# وقدراتهم، ومرا�ة
ما االختالفات وا|باين ب# ا�جتمعات وا&يئات ال^ تغطيها وسائل اإلعالم، ف

 َب ذ© كَ يُ أن  Çبونأخرى، وحدثوا ا اس بما يعقلون أيتالءم مع بيئة قد يتنافر � 
  اهللاُ 

ُ
Wورسو.  

أو  وا|غvات ال^ تشهدها وسائل االتصال اNديثةمبدأ مسايرة ا|طور -<
ا�جتمعات، واستنباط الضوابط والسلو�يات ال^ تع# ا�تل½ وا�تصفح � 

ا|يه � ��ها الواسع أو  توظيف ا|قنيات وا�ستجدات، وتعصمه من االÆراف
  .وغvها من ا�بادئ... وا�غري

  :ن هذا الكتابإ

 àي يسoة ا�إ� ومثابرين  صحابه جاهدينأاÉسؤو!ات اإلعالمية، ما معا
أحد  أنهال امتداد للصحوة اإلسالمية ال^ تشهدها وسائلنا اإلعالمية، كما إهو 

 ثمرات ا�ؤتمر العل� ا�الث لإلعالم اإلسال� � العراق، اoي عقد مستظالً 
 
ً
��m�Ü�Û�Ú: بقول اهللا تعا� ومس�شدا ÙØl ]الصافات :=>[ Wوقو ،

 ]è= – èæ: اNجر[ �m�M�L��K�J�I�H�G�Fl: ا�تع
) Hكم راع وFكم مسؤول عن رعيته: (وقول رسوW عليه الصالة والسالم

اإلعالم ومسؤو!اته ال�بوية واألخالقية واالجتماعية (متفق عليه، وÇت شعار 
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، وتولت ر�يته الرابطة اإلسالمية لإلعالم � العراق )Ðاه ا�جتمع اإلسال�
|عاون مع مر�ز ا&صvة للبحوث وا|طوير اإلعال� وcعية ا&احث# وبا

وا|دريسي# اÉامعي# وباستضافة كريمة من عمادة Hية ال�يعة � اÉامعة 
  .� بغداد السالم Ï /=êÏÏ/ <اإلسالمية بتأريخ 

 � اوقد استقطب ا�ؤتمر بفضل اهللا تع
ً
من ا&احث# وا�هتم# بالشأن  عددا

العلوم اإلسالمية، وعلوم : برزهاأ�، ذوي اختصاصات علمية متنوعة اإلسال
 Äاالتصال واإلعالم، وعلم ال�بية، وتمت فيه دراسة ا�سؤو!ات اإلعالمية، و

نواع أهذا ا�ؤتمر O ا&حث � ثالثة بالشك واسعة ومتعددة، ولكننا اقت]نا � 
ق اإلعالم، و�ا تأثv شديد وعمي من ا�سؤو!ات الكبvة ال^ تقع O �تق وسائل

  : الصالح ا�صلح وبناء ا�جتمع الفاضلاإلنسان عداد إ� 

ما اصطلح أو  ا وع االول فيتعلق با�سؤو!ة ال�بوية لإلعالم اإلسال� أماف -
  ).ال�بية اإلعالمية(عليه 

  .ا وع ا�ا¸ فيتعلق با�سؤو!ة االجتماعيةأماو-

خالقيات أبأو  خالقية لإلعالمالث با�سؤو!ة األاهتم ا وع ا�� ح# 
  .)Ï(اإلعالم اإلسال�

تاجات وقد خرج ا�شار�ون � هذا ا�ؤتمر بعدد من ا تائج واالستن
  برزها |كون مدخالً أوا|وصيات، سأكت± بإيراد 

ً
  .�ذا الكتاب وتقديما

����������	 ���� ���� ����� ���: 

Ï-ة تربوية وأخالقية واجتماعية يصبح معول هدم بدون مسؤو!ن اإلعالم أ
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 .كملهاللشخصية الفردية وللمجتمع ب

ن مصدر ا�سؤو!ات � اإلعالم اإلسال� هو كتاب اهللا وسنة رسوW عليه أ-=
 .الصالة والسالم

æ -أ 
ً
� ايقابل حق السيادة اoي منحه اهللا تع ن اإلسالم يعد ا�سؤو!ة واجبا

 .نسان، وoا فهو يت]ف O وفق منهج اهللاقره ال�ع وا�جتمع لإلأو

Îمع ا&احثون وا²اء � علم ا فس واالجتماع، ا�تخصصون � ¢ال -<
O ،يةvماهÉأاألطفال هم أن  وسائل اإلعالم ا 

ً
ب²امج  كë الفئات تأثرا

 
ً
  ا|لفزيون، فا|لفزيون للصغار يمثل شيئا

ً
  قريبا

ً
  وبسيطا

ً
بالنسبة أما، ومدهشا

 طفال األلأل
ً
فهو صديق من نوع ما، وهو زميل يساعدهم وينصحهم وÈ  ك² سنا

  يكون �الً أن  الوقت نفسه ال يمكن
ً
حداث هو مستشار ، وبالنسبة لألاطالقا

 .ومصدر للمعرفة ود!ل ومرشد � ¢االت اNياة ال^ لم تعرف بعد

í- 
ً
fر مستحدثة ونماذج � العرض وا|قديم بأف اÝذت ال²امج ا�ينية أشfال

îب#  ،ومبتكرة � اإلنتاج ال²ام Üا�ي Ìزيادة الو O ت � قدرتهاïتم
اÉمهور ا�سلم، وعملت Ð Oذير قيم وأنماط سلو�ية � ا�جتمع بما ينسجم 
وتعا!م اإلسالم وقيمه وðائعه، وساهمت � تثقيف اÉمهور وصناعة جيل من 

صيلة، وتمكن وحيد وا�تمسك بقيمه األعقيدة ا|الشباب الواÌ وا�لÓم ب
عجابه بما قدم من Öها من كسب ثقة اÉمهور ا�سلم، والعديد من القائم# علي

  .ا�سلم بأمس اNاجة إ!هااإلنسان معلومات وðح �وضو�ت ¡ن 

ñ- O مع اإلسالم òتراث ومسألة تراثية  أنهبعض الفضائيات العربية تتعا
عقائدية عدة أو  بل تتعرض Éوانب إسالمية ،نا ا!ومليست �ا عالقة بواقع

قسوة ا�سلم ا�لÓم إ� ¡إلشارة الواضحة  ،وÖظهارها با�ظهر السيئ وغv ا�الئم
 مهتم أو تشويه صور العلماء وا��ة بإظهارهم بمظهر مثv للسخريةأو  ،بدينه
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  .موهذا ºصل � ا�راما العربية بش� � ،متصاص منافع ا اسبا

Û- من الفضائيات العربية ا!وم مهتم بتسطيح وتهميش فكر ا�شاهد vالكث
أهمية � حياته ا!ومية، أو  العر� وذوقه، وذلك بمتابعة قضايا ليست بذات بال

وأن ذلك يأ¯ O حساب ترك القضايا ا�صvية الك²ى ال^ تعيشها األمة، 
وقيمها، بل باستهدافها الواضح متمثلة � ا|حدي ا�عادي Nضارتها وðيعتها 

 
ً
 واقتصاديا

ً
 وعسكريا

ً
  وا�علن فكريا

ً
  .واجتماعيا

õ- åوخار öورة ا|حرك السيا÷ لإلسالمي# لصناعة رأي �م داخø
�ناùة قضايا األمة، وتعديل اÐاهات الرأي العام السائد، وا|أكيد O حسن 

سائل اإلعالم ا�ختلفة O اختيار من يؤدي هذه ا�همة، وحث القائم# O و
 z ملسو هيلع هللا ىلص ا|أ÷ بمنهج ا z ا|عامل مع موضوع الرأي العام، فقد حرص ا �

عليه الصالة والسالم O تنشئة وÎÖاد رأي �م سليم داخö وخارå، وأمده 
بالقدرة O ذلك، من خالل عرض اNقائق ا�ابتة أمامه، وÖمداده با�علومات 

O الرأي إ� نظر  ملسو هيلع هللا ىلص أنه تكوين رأي �م صائب، كما الصحيحة ال^ تساعده
  .الوجهة اNقإ� العام السائد، فعمل O تصحيحه وتغيv اÐاهاته 

è- ظل مشاريع تفتيت االمة وتمزيقها فإن ا�همة العليا لوسائل اإلعالم �
االفات ب#  شّقة العربية واإلسالمية Ä العمل O اÉمع وا|آلف وتضييق

فرين، ونزع فتيل الفرقة والعداوة وا&غضاء بينهم، ال^ يدعمها بالشك ا�تنا
  .اعداء اإلسالم وبضمنهم من هم من ابناء جتتنا

Ïê- ى ا�جتمع وتؤ�د أهمية� Ìتأسيس قنا�ت عقائدية وفكرية ترت½ بالو
 ال�ابط ا|fمö ب# ال�بية ووسائل اإلعالم، وب# ا�جتمع ووسائل اإلعالم، وب#

 .االخالق واإلعالم
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  : برز ا&وصيات ف"نتأ أماو

Ï- دعم القنوات الفضائية ذات اط اإلسال� ا�عتدل وا�توازن وتفعيل ما هو
  .موجود من قنوات وتوسيعها وÇس# أدائها

من واجب القائم# O القنوات الفضائية اإلسالمية انتهاز الفرص الساÆة -=
تقديم ا�واد ذات إ� م O القنوات اإلسالمية، والسý ال^ يُقبل فيها الرأي العا

الصلة بمهنية �!ة واح�افية قدر ا�ستطاع، لرسم صورة ذهنية طيبة عند 
  .ثناء اNدث وبعدهأوا�تابع للقنوات اإلسالمية �  ا�شاِهد

æ - اد بدائل مشوقة ومناسبةÎÖتواصل االهتمام ب²امج الشباب ا|وجيهية و
وتنقل إ!هم حب اإلسالم  ،تربطهم بتارþهم وتراثهم األصيل ،طفالل²امج األ

وحب اهللا ورسوW العظيم، مع مرا�ة جانz الشد والتشويق وح« التسلية ا�باحة 
 .� ذلك

عداد اطط االس�اتيجية ا&ناءة ال^ تستثمر تزايد متابý ومشاهدي إ-<
ة، وجذبهم لصالح األمة، وللحفاظ القنوات الفضائية ومتصف� ا�واقع االلك�وني

O ا�وية العربية واإلسالمية، فا�خول � حلبة ا�نافسة Éذب أك² عدد �كن 
من متابý الفضائيات ذات الطرح الغر� ا�تعولم øوري� � وقتنا اNاø، ولن 

م تقف � طريق ا�حاولة قلة اإلمfنات ا�ادية وا|قنية وا�هارية، وعدم وجود دع
حكو� � أغلب ا&تان العربية واإلسالمية |لك القنوات ا اðة للفضيلة 

  .والقيم واألخالق

í- O االهتمام ببحوث الرأي العام � القنوات الفضائية اإلسالمية، للعمل
أو  تطوير الصورة اoهنية �ى الرأي العام، سواء � داخل ا�جتمعات العربية

تطال�ت الرأي �عرفة مدى ا|قدم وا|طور � هذه ا�و!ة، مع اإلكثار من اس
  .ا�ؤسسات اإلعالمية
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ñ- ،قيم، و�دات O تفعيل الرقابة اإلعالمية � القنوات اإلسالمية للحفاظ
وتقا!د، وثوابت، وعقائد ا�جتمع العر� واإلسال�، وتعمل O حجب بعض 

نا و�داتنا، وتعديل رسائل خالقالرسائل ذات ا�عا¸ ا�نافية �يننا اNنيف وأل
خرى |صبح مالئمة �جتمعاتنا، و�ذا ا|أثO v بعض وسائل اإلعالم األخرى، أ

  .با|نبيه O عرضها وتبنيها ألفfر بعض الُكت©اب ا�دامة، وÇذير ا�تابع# منها

Û- � عمال أا�واد اإلعالمية من خالل إنتاج االهتمام بالرسائل ا�ست�ة
أن  ما � فكرنا ال�بوي من قيم Oإ� بديلة Çمل تأثvات خفية تستند إعالمية 

  .تكون با�ستوى نفسه من القوة والقدرة O االنتشار

õ- نتاجها من إذات الطابع اإلسال� وا|وسع � دعم وتشجيع برامج الواقع
ضيات فfرها O وفق مقتأوالعمل O تنويع  ،قبل الفضائيات العربية واإلسالمية

نتاج برامج ذات طابع إوسع � ا�رحلة و�واجهة ال²امج ذات الطابع الغر�، وا|
لعر� و�اصة فئة الشباب وتوجيه تنموي نهضوي تقوم بتغيv اهتمامات اÉمهور ا

  .القضايا وا�شاØ ال^ تواجه ا�جتمعات العربيةإ� نظارهم أ

è-ي فرضته ال�يoسالمية علينا طرح قضايا عة اإلمن واجبنا اإلعال� ا
 عن اإلثارةاأل

ً
أو  مة ا�صvية وهموم ا�سلم# اNقيقية ومشاHهم بعيدا

 ÑÖة وع عن صورة ا�رأة ا�سلمة وعن األاالنفعا!ة، ومنها ا�فا
ً
 ظهارها إعالميا

با�fنة ال^ وضعها اإلسالم فيها، وا|حذير من ال²امج ا�سيئة للمرأة ا�سلمة � 
  .إلعالم العربية والسý اÉاد �نعهاوسائل ا

Ïê-وقد أثبت عدد من الشخصيات اإلسالمية  ،االهتمام بنظرية صنع ا جوم
ذلك سيتمخض عن أن  أنها Çظى بأرقام كبvة � نسب ا�شاهدين، ومن ا�ؤ�د

 .اإلسالمي#إ� تغيv بوصلة قادة الرأي والفكر من العلماني# 

ÏÏ-يُتقن اإلعالميون أن  العملية ال�بوية؛ إذ ال يك± إعداد اإلعالمي# ألداء
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تتسق مع قيم وأهداف ا�جتمع ا�علنة � أن  مهارات العمل اإلعال�، دون
سياسته ا�كتوبة، وÇقق ا�شار�ة بينهم وب# ال�بوي#، السيما � هذا الزمن، 

ا، وما áم عن ا وخارجي� ها من اoي بدأت فيه االÆرافات الفكرية داخلي�
ّل بوظائف ا�ؤسسات اإلعالمية وال�بوية، � تأم# أن  اضطرابات، Çاول ِ

ُ
Ý

سلوك تربوي إ� األمن االجتماÌ، واNاجة إ� اNاجة : حاجات األفراد مثل
 .إعالم متوازنإ� رشيد، واNاجة 

Ï=- 
ً
مع ا|وسع � افتتاح Hيات اإلعالم � اÉامعات البد من السý  تزامنا

والعمل  ،اعتماد تدريس مادة اإلعالم اإلسال� � أقسام وFيات اإلعالمإ�  اÉاد
Ý Oريج �بة من اإلعالمي# ا��ة القادرين O إعداد وتقديم برامج دينية 

باعتماد نسانية ت، وÈ ا�قابل نو� ا�راسات اإلتتفق وأسلوب ع] ا�علوما
 .جها ا�راسيةحدى مفردات مناهإمادة ال�بية اإلعالمية 

Ïæ - ا�ؤسسات األكاديمية O–يات إعالميةأو  جامعاتH-  أن 
ً
 تو	 اهتماما

 
ً
بموضوع أخالقيات اإلعالم اإلسال� ومفهوم ال�بية اإلعالمية، 
علهما  مÓايدا

إحدى مفردات ا�ناهج ا�راسية، وحث طلبة ا�راسات العليا O اختيارهما 
 
ً
سيما ا|جريبية منها، وÖقامة ا دوات وا�ؤتمرات لرسائلهم العلمية ال موضو�

 .العلمية �عاÉة قضايا ا�سؤو!ة األخالقية ومش°تها � وسائل اإلعالم

Ï> - عية للعامل# � اإلعالم، وتقوم هذهð وضع برامج ودورات علمية
ظم اإلسالمية، ا�ورات بتدريس مفردات تتعلق بمدخل ال�يعة ومقاصدها، وا 

عن دورات � علوم االجتماع  د|ه وقواعده ال�ية، فضالً أالت�يع و وخصائص
 .وا فس وال�بية القائمة O أسس إسالمية

Ïí-ميع نتاج ا�عم ا�ادي والعل� وا�عنوي إلÉ ادةÉفراد أال²امج ا|عليمية ا
إضافة إ� ا�جتمع وðاه من األطفال وا اشئة والشباب والنساء وغvهم، 
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د برامج إعالمية تقدم دورات تدريبية � فنون ال�بية اإلسالمية الصحيحة عداإ
Nبذلك، مع ا 

ً
رص O تكاملية ا�حتوى وجودة وعالقة أفراد ا�جتمع cيعا

 .داء ا�هÜ والفÜاأل

Ïñ-أو  تكوين مؤسسات Ø � دارة تعليمية إفرق عمل لإلعالم ال�بوي
ة ومتابعة ا�شاريع قامة عالقات �مإا � �سؤو!ة ا�لقاة O �تقهتتو� ا

نشاء مؤسسات إة فيها، وتقويمها ودعمها، و�ذلك عمال االبداعيوا|جارب واأل
 .¢تمع مد¸ �تصة باإلعالم ال�بوي

ÏÛ- إسال� �واكبة ��ية اإلعالم Ìاد بإنشاء قمر اصطناÉا vورة ا|فكø
واجهة أشfل الظلم واإلجحاف ال^ وم ،وøورة مواءمة ��ية ا�ين اإلسال�

 .تلحق با�سلم# � العالم

Ïõ- ة لإلعالم اإلسال� من قبل ا�ؤسسات اإلعالميةvاعتماد ميثاق ا&ص
 
ً
معاÉة القصور اoي تم تشخيصه � ا�واثيق السابقة، إ�  وال�ويج W، سعيا

 
ً
 .للتطورالكبv � وسائل اإلعالم واستيعابا

 وÈ اتام نسجل 
ً
  شكرنا ل� من بذل جهدا

ً
ا�شار�ة أو  لر�ية ا�ؤتمر طيبا

 فيه، و�ن 
ً
  .فضل ما يكونأخراج هذا الكتاب O إل بذل جهدا

  .!ك ا�صÖvنبنا وأ!ك Öا� عليك توFنا و

رحم أ اإلسالم وا�سلم#، بر5تك يا ا� وفقنا �ا Çب وترu، وان]
  .الرا#5

  بغداد دار السالم

Ï>æ= �- =êÏÏ م  
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  كلمات إفتتاحية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  كلمة الرابطة اإلسالمية لإلعالم يف العراق

  الدكتور طه الزيدي

  رئيس الرابطة اإلسالمية لإلعالم

   .ستاذ ا�كتور عبد ا�نعم خليل ا�ي^ عميد Hية ال�يعة ا�ح�ماأل

  .ل من تدريسي# وباحث# وÖعالمي#فاضخوة األاال

Nضور الكرام ا.  

  .السالم عليكم ور5ة اهللا وبر�ته

... اNمد هللا والصالة والسالم O رسول اهللا وO آW وصحبه ومن وااله
  :بعدأما

أو  فقد استوقفÜ من مفردات هذا ا�ؤتمر اإلعال� مفهوم ال�بية اإلعالمية
 
ً
  ا�سؤو!ة ال�بوية لإلعالم فتذكرت موقفا

ً
ت َل ئِ ذ سُ إ حدث قبل سنوات تربويا

Ú وجد¯ أ� وأافراد ا�Ñ هم : Ñتها، فأجابتأفراد أطفلة روسية عن 
  .وا|لفزيون

 إوحسبنا بهذه قصة 
ً
O األÑة وا�جتمع  �fنة ا|لفزيون وتأثvه ال�بوي درا¡

  .طفالوالسيما األ

حدى دول اليج إنب عقد قبل سنوات مؤتمر عل� � و�عاÉة هذا اÉا
Ç العر� 

ً
  ت شعار تضمن تساؤال

ً
! ريد ال�بويون من اإلعالمي#؟ماذا ي: كبvا

 : نكاملهأن  رجو � هذا ا�ؤتمرأو
ً
 وماذا يريد اإلعالميون من ال�بوي#؟ وصوال
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  .خالقية وال�بوية لإلعالم Ðاه ا�جتمعÇقيق ا�سؤو!ة األإ� 

 إوذلك 
ً
حدها أق يكامل خالن اإلعالم وال�بية وا|عليم واألأمنا ب يمانا

خالقية دراك الوظيفة ال�بوية وا|عليمية واألإخر، وهذا ا|fمل يقت¾ اآل
سؤو!ة تلزم صالحه، وهذه مÖجل بنائه وأالم، وتأثv ذلك O ا�جتمع من لإلع

 أ –اإلعالم وال�بية 
ً
اء Ø لقÖالقيام بها وال يتنصالن عنها و -ومؤسسات فرادا

جاء � الصحيح# عن رسول اهللا عليه الصالة . خرواحد منهما ا|بعية O اآل
  ).Hكم راع وFكم مسؤول عن رعيته: (والسالم قال

  : خواتخوة واأليها األأ

همية اإلعالم ودوره ا�ؤثر � األÑة وا�جتمع فقد أليس هنالك خالف حول 
 لسلو أصبحت وسائل

ً
 قويا

ً
 من مصادر ا�علومات، وموّجها

ً
 مهما

ً
ك اإلعالم مصدرا

ا|أثv وÈ تشكيل الرأي العام والقدرة  اÉمهور، وتنا� دورها � كثv من أفراد
vاإلقناع وا|غي O .ها، يزداد تعقدها واندماج  ومع�Çتقدم ا�جتمعات و

 ال ينفصم من ا�جتمع، 
ً
وسائل اإلعالم فيها، ح« أصبحت وسائل اإلعالم جزءا

وأصبحت معلومات وسائل اإلعالم،  السيما � األزمات واألحداث الساخنة،
وÇليالتها ذات أهمية كبvة وقيمة مÓايدة � ا�جتمعات وÈ تنميتها، و�ا ساعد 
O اإلقبال ا�Óايد O وسائل اإلعالم ا قل ا�باð وال� لألحداث، وسهولة 
 وصول ا�تل½ إ!ها، وÈ ظل ا|طور الواسع �ا تنوعت الوظائف ال^ تقدمها �

بناء إ� ¢تمعاتنا اإلسالمية ومنها الوظيفة ا�عوية وال�بوية ا|نموية ال^ تر� 
وبناء ا�جتمع ا�تماسك  ،ا�توازنة ا�فكرة وا�بدعة والقوية ،الشخصية اإلسالمية

وتر�  ،ومناùة ا�ستضعف# ،وتعميق الشعور اإلنسا¸ Ðاه اآلخرين ،وا�تfمل
ا اس والسمو بعقو�م ووجدانهم وسلو�هم، وتزويدهم االرتقاء باهتمامات إ� 

بعلوم ال�يعة وغvها من العلوم ا افعة، وÖشاعة ا�فاهيم اإلسالمية بمبادئها 
السامية وقيمها الرفيعة، وغرس ا�عا¸ ال�بوية واألخالقية ال^ جاءت بها 
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  .المال�يعة اإلسالمية &ناء جيل إيما¸ قادر O ا هوض برسالة اإلس

همية ال�بية وا|عليم ودورهما الفاعل أنه ليس هنالك جدل � إوبا�قابل ف
ننا áد اإلسالم إا�ؤسسات ال�بوية وا|عليمية ف جيال، وألهمية� بناء األوا�ؤثر 

كما يراها ال�بويون جتماعية هداف االÇقيق عدد من األإ� يهدف من خال�ا 
ساس من أمع إسال� فاضل متماسك يقوم O تبناء ¢: cا�ا �إوال^ يمكن 

خالق، ويتحقق � ظله العدل وتكافؤ الفرص وا|قارب مبادئ ا�ين واأل
قة ب# ا|قدم فراده، وتتقارب فيه الشأاسك وا|عاون ب# فئات ا�جتمع ووا|م

Îابية الصاNة جتماعية اإلجتماÌ، وºافظ فيه O القيم االالعل� والواقع اال
، ويق¾ فيه O مل Ð Oديدها وتطويرها بما يتناسب مع روح الع]ويع

 إ� جتماÌ وا�قا�، والسý اÉاد مظاهر ا|خلف اال
ً
  جعله ¢تمعا

ً
  قويا

ً
�  موحدا

مة، تسامح والشعور بالوالء لتين واألصفوفه، يسوده الوفاق والوئام واالنسجام وال
  .ور العدوان والغزوواالعÓاز بهما، وا�فاع عنهما ضد Ø ص

  :يها ا2ضور االفاضلأ

 أاإلعالم 
ً
  صبح موجها

ً
  ومرشدا

ً
  ومقوما

ً
 � أة، وللشخصي ومنميا

ً
 مهما

ً
صبح جزءا

Æرمه، أو  ن نلعنهأل االشf!ات ا�صاحبة لوسائله بÆأن  ¢تمعاتنا واليمكن
  .نتجاهله فيغرقنا طوفانهأو  نهملهأن  وال

مة تعيش صفحة متجددة من األأن  السيما!ه وإمس اNاجة أوÆن ا!وم ب
وعقيدة، ما دام االختالف ب#  صفحات ال]اع اNضاري ومعر�ة وجود وهوية

 األ
ً
�m�O�N�M�L�K�J�I�HG�F�E�D�C�B�A: مم قائما

�S�R�QPl ]هود :ÏÏõ – ÏÏè[.  

���m:عن طبيعتهأماو gf�e�d�c�b�a� �`�_�~l 
  .]ÏÛ=: ا&قرة[

، فينكر علينا، وي]ح ا!وم اآلخرون بذلك O نها معر�ة عقيدةإ :و�نا نقول
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  .فfرأنها حرب إ: لسان قادتهم وزعمائهم

دواتها ووسائلها وما هو أا�عر�ة وطبيعتها، ولكن ما Ä  فهذه Ä حقيقة
اÉيوش بأسلحتها (سلحتها، وقد áيب بلغة الواقع وا�تبادر � ال]اع أم� أ

سالح إ� يرشدنا أن  رادأولكن اهللا سبحانه وهو قول §�م ) ا|قليدية وا�تطورة
 Wروب، يقول اهللا تعا�أقد نغفل عنه وNثر شديد � حسم ا :�m�B�A

�P�O�N��M�L��K�J� � �I�H�G�F�E�D�Cl 
بأيديهم وÄ مظنة القوة وا&طش، ولم : فلم يقل ابv اNكيم.. .، ]=æ: ا|وبة[

عداد إولم يقل بأموا�م وÄ مظنة  بv،يقل بعقو�م وÄ مظنة قوة ا|خطيط وا|د
بألسنتهم وÄ  :يأ ،بأفواههم :نما قالÖو -مع تأكيدنا O أهمية ذلك Hه -العدة، 

فfر أإعالمية اتصا!ة، وال]اع ùاع  ذنإظنة اإلعالم واإلخبار، فا�عر�ة م
  .ومعلوماتية، واNرب حرب نفسية، والقوة قوة د�ئية

كيف ... -علمنا طبيعة ا�عر�ة ووسائلها أن  بعد - والسؤال اoي يفرض نفسه 
  نواجهها؟

��m�i�h: يقول اهللا تعا� gf�e�d�c�b�a�`�_�~
�n�m�l�k�jl ]ا&قرة :Ïè>[.  

�: ويقول سبحانه m�¹¸�¶�µ�´�³�²
¾�½�¼�»�ºl ]ا|وبة :æñ[.  

ا ليس � حروبهم ا�باðة فحسب فاآلخرون وظفوا اإلعالم � ùاعهم معن
 فسية، م الفكري وعدوانهم ا�قا� وùاعهم اNضاري وحربهم انما � غزوهÖو
ش بل وظفوا التشوي) و� فلتكن الصحافة قوتنا ا�انيةذا ¡ن ا�ال قوتنا األإ(

!ه � وسائلنا ا�عوية واإلعالمية وقد إل]ف ا اس عن اNق اoي ندعو 
{�~��m: ناحذرنا القرآن من التشويش اإلعال� اoي يمارسه اآلخرون علي
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�©�¨�§�¦�¥��¤�£�¢�¡����l ]فصلت :=ñ[.  

متنا � منتصف القرن الع�ين من الوجود العسكري لقوى أوحينما Ýلصت 
سvة أمتنا أعن حقيقة ال]اع وطبيعته، فوقعت االستعمار واالستكبار، غفلنا 

ق عن طريأماصبحت ذ!لة منقادة للغرب اoي فرض عليها هيمنته اإلعالمية، أو
عن أو  كاديمية،سا!به األأنتاجية وخبارية ومواده اإلبعية اإلعالمية لو�الته األا|

تدÌ أنها أن  ال ºق �ولة نهإ: طريق اخ�اقه لوسائل إعالمنا، وصدق من قال
غv أو  بصورة مباðة –مستقلة إذا ¡نت وسائلها اإلعالمية Çت سيطرة أجنبية 

يقوم استقالل حقي½ وشامل من دون أن  ال يمكن أنهإذ ظهر بوضوح  –مباðة 
  .وجود وسائل اتصال مستقلة تكون قادرة O 5اية هذا االستقالل وتعزيزه

5د ديدات أساوسة وهو يناظر ا�اعية الكبv حد القتذكر مقولة ألأا زلت وم
منعت من دخول مكة فسأدخلها ع² شاشات ن إ :يقول هذا القس -ر5ه اهللا-

  .ا|لفزيون

  :خرحدهما اآلأة اإلعالمية يكون بسبيل# يكامل ق االستقال!فتحقي

اعتالء ناصية اإلعالم وبناء مشاريع إعالمية إسالمية ملÓمة  :ولاأل
  .-وقد ðع ا�سلمون فيه �مد اهللا–ومتمكنة 

خالقية واالجتماعية لإلعالم، وللمسؤو!ة ا|أصيل اÉاد للمسؤو!ة األ :وا4ا3
ما اصطلح عليه ال�بية اإلعالمية، ومن ثم تقديم برامج و أ ال�بوية لإلعالم

!ه إÎابية، وهذا ما نسà إلعملية |غذية مؤسساتنا بها ولرفد ا�جتمع بتأثvاتها ا
  .� هذا ا�ؤتمر العل� بإذن اهللا

: ول للمسلم#صل ال]اع والعدو األأنغفل عن أن  ال ينب�: خوةيها األأ
m¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�©

�¯�®�¬�«�ªl ا&قرة :=êõ ،اطب اهللا تعا�þ يoوهو ا :�m�Ø�×
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�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù
�ñ�ð�ï�î�í�ì�ë�ê�él ]ص :Ûè – õæ[ ،

�: فحذرنا سبحانه m�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹
��Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç��Æ� ÅÄ

�Ö�Õl ]ا&قرة :Ïñõ – Ïñè[ ، دين ال]اع دق مياأإ� ويرشدنا رسول اهللا
رسول اهللا صÙ اهللا عليه  مام مسلم � صحيحه قولبيننا وب# الشيطان، روى اإل

ال : الشيطانذا دخل الرجل بيته فذكر اهللا عند دخوW وعند طعامه، قال إ«: وسلم
در�تم أ: قال الشيطان: ر اهللا عند دخوWذا دخل ولم يذكÖمبيت لكم والطعام، و

بل يهاcنا �  »در�تم ا�بيت والعشاءأ :عند طعامه، قالا�بيت، فاذا لم يذكر اهللا 
كë خصوصية، ف± صحي� ا&خاري ومسلم، عن رسول اهللا عليه أساحة 

 بسم اهللا ا� جنبÜ: هلهأحدكم يقول ح# يأ¯ أأن  لو«: الصالة والسالم قال
يطان لم ي�ه ش ،ثّم قدر بينهما � ذلك و� ،الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

 أ
ً
دنا وطعامنا أوالدعية فقد شار�نا الشيطان � غفلنا عن هذه األن إ فنحن »بدا

غفلنا ن إ صبح �ذا العدو موطئ قدم � بيوتنا و�تلfتنا، وهكذاأ :يأ ،ومساكننا
ذنا أاÉوال واالن�نت � بيوتنا فقد قراص ا�د¢ة وعن مراقبة ا|لفزيون واأل

ن ينظموا أأوالدنا، وعراضنا ويستعبدوا أيستبيحوا ن أ -و!اء الشيطانأ-عدائنا أل
ن يكون �م أوºددوا  ا قيمنا ومعتقداتنا، و ،ويمسخوا هويتنا ،فfرناأحياتنا و

 افر � تربية وا صيب األ
ً
 بنائنا وتوجيههم، و� ذلك O وفق ما يريدون اتبا�

  .�لتهم

  :يها االخوة واالخواتأ

والوقت يم¾ من حياتنا، فعلينا با�بادرة للحد مر عظيم واطر جسيم ن األإ
§�¨���m، و]Ïñ: ا|غابن[ �m�z�y�x�wl: من ذلك O وفق قدراتنا

´�³�²�±�°�¯�®¬�«�ª�©l ]ا&قرة :=õñ[ ،ما  :و�ما قيل
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  .Hه ال ي�ك جلهال يدرك 

ة مر، و تأس بكائنات حيحدنا جهده � هذا األأوÈ اتام ال يستصغرن 
تأس بهمة فfرها و�بvة بهممها وغvتها،  أنها ولكنها عظيمة بصغvة بأبدا

Î :�m��Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�ÅاÚا�دهد وسبقه الصح± اإل
�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Îl ]ا مل :==[ ، 

ً
� هداية �لكة سبأ  فfن سببا

  .كملهاأب

�`��m�c�b�a: و تعظ بغvة نملة وقوة خطابها اÉماهvي ا�ؤثر �_�~
� �j�i��h�g�f�e�d�p��o�n�m�l�kl 

  .]Ïõ: ا مل[

يسلك من �يه مادة صحفية ورسالة إعالمية ذات §توى أن  وحذار حذار
بل يعرض عنها وال يعمل  ،ولكنه ال يؤمن بها وال يلÓمها ،إسال� يعرضها للناس

�m�ed�c��b����a�`��_�~�}�|�{�z: فهذا مثله ،بها
�s�r�q�p�o�n�ml�k����j�i���h�g�fl ]معةÉا :í[.  

  :يها ا2ضور الكريمأ

نÜ إحديات وا�صاعب ال^ Çيط بنا فشدة اطوب ال^ تواجهنا و�ëة ا|مع 
 ،والظهور اإلعال� �ين اهللا آٍت  ،ن ا|مك# للمسلم# قادمأمتفائل ومستب� ب

خرى ئل ا|يارات ا�ينية والفكرية األوعلو الرسالة اإلعالمية لإلسالم O رسا
��m�j�i�h: تعا� متحقق باذن اهللا �g�f�e�d�c�b�a�`l 

 ،ææ:ا|وبة(وقد كررها سبحانه � ثالثة مواضع، � ثالث سور ، ]è: الصف[
ولكن . مك#وcيعها تتحدث عن القتال والرباط وا|) è:والصف ،õ=:والفتح

  áاز؟اين مfننا � هذا اإل

هذا ا|فاؤل وهذه اÉهود ا�بذولة � هذا ا�ؤتمر وغvه من النشاطات تؤ�د 
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  ،وترسخ هذا االستبشار
ً
  وÇجز  ا مfنا

ً
Ø من  � قافلة ا|مك#، فجزى اهللا خvا

 
ً
  .� هذا ا�ؤتمر من الراع# W والقائم# عليه وا�شار�# فيه بذل جهدا

  .السالم عليكم ور5ة اهللا وبر�تهو
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 بغداد -كلمة عمادة كلية الشريعة يف اجلامعة اإلسالمية 

  ستاذ الدكتور عبد املنعم خليل اهلييت فضيلة األ

  عميد كلية الشريعة يف اجلامعة اإلسالمية 

  

  .يها ا&احثون وا|دريسيون واإلعالميون الكرام أ

  .فاضل يها اNضور األأ

  .السالم عليكم ور5ة اهللا وبر�ته

§اول#  ،وO بر�ته وفضله نبدأ مؤتمرنا اإلعال� هذا ا!وم� ابسم اهللا تع
ساتذة وطلبة � العلوم ال�عية مع عدد من ا&احث# � اإلعالم وضع كثv كأ

سئلة مهمة ت²ز � حياة أجابات §ددة O إومشخص#  ،من ا قاط O اNروف
 
ً
بابداءارتياح Hيتنا O ا|عاون ا�ثمر مع اÉهات  ا�سلم ا�عاùة، ونتقدم سلفا

ثارة قضايا مهمة يتfتف اإلعالم إإ� ف لكونها تهد ؛اإلعالمية ا�نظمة للمؤتمر
  .Îاد اNلول ا اجعة �اإم ال�يعة اإلسالمية الغراء O مع علو

سفار الضخمة وا�همة &يان مسؤو!ة ا�سلم Ðاه فاضل ألّفوا األن علماءنا األإ
  ،دينه وعقيدته و¢تمعه

ً
عن مسؤو!ته اإلعالمية  ولن Ýرج هذه اÉهود قطعا

 ،و¢تمعهاإلنسان تضح خطر اإلعالم وعالقته الكبvة � صالح خاصة وقد ا
  . ومدى مساهمته � خدمة دينه وبته

 أن  إن أعداء األمة Îب
ً
يليق بأمة حية تستمد حياتها من  يواجهوا سالحا

نها منهج أوÄ تثبت للجميع  ،القرآن والسنة واáازات علماء ðيعتنا الغراء
وهو ا|وجه ا�يÜ واالعتقادي اoي ي²زه ويروج ربا¸ يصلح ل� زمان ومfن، 

داء دورها العل� أمة عن سؤول، فقد ¡نت نتيجة ابتعاد األW اإلعالم ا�ادف ا�
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ً
هو هذا اNال اoي تعيشه األمة ا!وم من حاالت  ال�Ì واإلعال� معا

اع شاذة صارت Çكم مسvة ùاع انكسار وهزائم متواصلة، � ظل أوض
األمة Hها،  م هذه اNاالت Oيعموالت �تلفة |ا� هذه اNياة، وجرت §مم األ

  .بواقع القبول با�زيمة اهمها الرضأO صور 

�دة ا�سلم# �جدهم بمثابة الفرصة الساÆة لإلعالمي#، فÒ إوتعد قضية 
تقادم الزمن عليها، فاستغال�ا الجتماع األمة مع Ðري � عروق أبناء األمة، 

أمر  -وخاصة اإلسالمي#- وتوحيدها هو أمر بالغ األهمية، فبها Îتمع لإلعالمي# 
قتها األزمات والت�ذمات إ� ا�عوة  اهللا سبحانه، و�ذلك cع األمة ال^ مز©

  .واألهواء بعد سقوط االفة

 
ً
مسؤو!ة األخذ بتلك  وتقع O وسائل اإلعالم �مة واإلسالمية Çديدا

ا�وية اإلسالمية � ¡فة الرسائل اإلعالمية، وغرز ا�وية  وÖبراز ،القاعدة
أ  وال يت ،اإلسالمية � نفوس الصغار قبل الكبار، وøورة االعÓاز بتلك ا�وية

Ø اوتنقية ديننا اNنيف من الكسل وا|و ،طالعذلك إال بالعلم وا�عرفة واال
 
ً
  .قمم ا�جد ح« نبلغ أعظمهاإ�  وامول انطالقا

 فا�
ً
إ� االهتمام بوسائل اإلعالم ا|ثقيفية ال^ ال تفتقر  طلوب منا cيعا

فنخدم  ،وÎÖاد بدائل مشوقة ومناسبة لل²امج ال^ ال Ýدم ديننا ،اإلمتاع ا�ادف
وننقل إ!هم حب اإلسالم  ،فراد ا�جتمع ونربطهم بتارþهم وتراثهم األصيلأ

  .ملسو هيلع هللا ىلص  ورسوW � اوحب اهللا تع

والرد وا|صدي  ،إلعالم اإلسال� ن� ا�عوة اإلسالميةومن صلب عمل ا
  .للحمالت العدائية والتشويه ال^ يتعرض �ا اإلسالم وا�سلمون

 أو
ً
 � تكوين إف خvا

ً
 كبvا

ً
وتوجيه اإلنسان ن لوسائل اإلعالم بش� �م دورا

ي تمارسه وت²ز واضحة قوة ا|أثv ا�باðة وغv ا�باðة اo ،ميوW وتنمية مواهبه
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هذه الوسائل O ا�جتمع بل Ä ال تقل خطورة عن ا�وراoي يمارسه األشخاص 
وا�ؤسسات مثل الوا�ين واألÑة وا�درسة وا�سجد ومنظمات األطفال والشباب، 

 
ً
براز قيم إجنب مع Ø عمل إعال� رص# هدفه إ�  ومن هذا ا�نطلق نقف جنبا

  .العالم ون� دعوته � Ø ،إسالمنا اNنيف

يوفق اÉميع دمة اإلسالم وا�سلم#، والسالم عليكم أن � انسأل اهللا تع
  .ور5ة اهللا وبر�ته



−�S −  

 بغداد  –كلمة عمادة كلية اإلعالم يف اجلامعة اإلسالمية 

  موجبات اخلطاب اإلعالمي يف ترسيخ القيم االجتماعية واإلسالمية

  الدكتور فاضل البدراين 

  كلية اإلعالم –رئيس قسم الصحافة 

  

  .ا�كتور عبد ا�نعم ا�ي^ عميد Hية ال�يعة ا�ح�م

  .ا�كتور طه الزيدي رئيس الرابطة اإلسالمية لإلعالم ا�ح�م

  .ساتذة والزمالء وا&احث# واNضور الكرامخوة من األاإل

   .السالم عليكم ور5ة اهللا وبر�ته

وحاولوا Çديد  ،لوسائل اإلعالمة لقد اهتم فقهاء االتصال بالوظائف االجتماعي
دوار، ووجد رو� ورصد نتائج وتأثvات هذه األ ،زاء ا�جتمعإدوار تلك الوسائل أ

من ب# أن  - الظاهرة هعلماء االتصال اoين اهتموا بهذ وائلأوهو من - السويل 
وظائف وسائل اإلعالم مراقبة ا&يئة االجتماعية من خالل Ðميع ا�علومات 

أن  « يتمكن ا�جتمع من ا|كيف مع الظروف ا�تغvة، كما يرىوتوزيعها ح
يات جزاء ا�جتمع � االستجابة |حدأخرى Ä زيادة ترابط أوسائل اإلعالم مهمة ل

خر خلق رأي �م وطÜ موحد يساعد اNكومة آا&يئة ا�حيطة بهم، وبمع¼ 
ية نقل ال�اث االجتماÌ ا�يمقراطية للقيام بدورها، مثلما تتو� وسائل اإلعالم عمل

 أم االجتماÌ بوتوصلت دراسات اإلعال. خرآإ� من جيل 
ً
ب# ا�نظومت#  ن ارتباطا

ثقت عن ذلك عملية معرفية � نقل وانب ،اإلعالمية واالجتماعية W تداخل وثيق
  .شاعة ا�قافة االجتماعيةإومن ثم ساهمت �  ،نماط ا|فكv وا�عرفةأ

oالوقت نفسه ا Èف ي تؤثر فيه وسائلو Ìا ظام االجتما O نها إاإلعالم
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طاره وسائل إا ظام االجتماÌ اoي تعمل �  تتأثر به خالل عملها الوظي±، وهذا
نظام  ّي أ تؤثر O القائم# باالتصال، فساسية ال^من القوى األ اإلعالم يعدّ 

تقبل ا�واطن# �ا،  قرارها، ويعمل OاÌ ينطوي O قيم ومبادئ يسà إلاجتم
تها � اNفاظ O والاطار تعكس وسائل اإلعالم هذا االهتمام بمحوÈ هذا اإل

  .القيم االجتماعية السائدة

السبق "ـحداث بما يس! بال يقدم اإلعال� تغطية ¡ملة لألحوال ف± بعض األ
 با�سؤو!ة االجتماعيةإوذلك " الصح±

ً
م  تدعيم قيرغبة منه �أو  ،حساسا

 أا�جتمع وتقا!ده، و
ً
فراد اoين يقومون تتجنب وسائل اإلعالم انتقاد األ حيانا

جل تدعيم ا&ناء االجتماÌ وا�قا� أالدوار االجتماعية وا�قافية من ببعض ا
  .خالقيةاألأو  للمجتمع وعدم خلخلة منظومته القيمية

وا�جتمع ببعض فراد دائها الوظي± Ðاه األأوتصطدم وسائل اإلعالم من خالل 
ا�عدات ال^ تقلل من فاعليتها، هذه العقبات يطلق عليها � علم أو  العقبات

  .االتصال بالعمليات االنتقائية

 أن  داء اإلعال� حيال ا�جتمعمن هنا يثبت للقائم# بمراقبة األ
ً
من  كثvا

ماعية ا�نظمات اإلعالمية تتبع خطوات Çاول من خال�ا اNفاظ O ا�وية االجت
طار إج � شf!ة تندروهذه اإل ،وموروث اجتماÌ ،بما Çمله من تقا!د راسخة

  .توجه اNفاظ O ا�وية االجتماعية اإلسالمية �جتمعاتنا

همية انعقاد هذا ا�ؤتمر العل� اإلعال�، اoي �لج قضايا جوهرية أومن هنا تأ¯ 
  .اعية لإلعالم وللقائم# عليهفيما þص ال�بية اإلعالمية وا�سؤو!ة االجتم

 ،ويوفق القائم# عليها وا�شار�# فيها ،يبارك هذه اÉهودأن � انسأل اهللا تع
  .واهللا و	 ا|وفيق

  .والسالم عليكم ور5ة اهللا وبر�ته
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  كلمة مجعية الباحثني والتدريسيني اجلامعيني يف العراق 

  براهيم إالدكتور فراس حممد 

  نائب رئيس اجلمعية 

  

  .ا�كتور عبد ا�نعم خليل ا�ي^ عميد Hية ال�يعة ا�ح�م

  .ا�كتور طه الزيدي رئيس الرابطة اإلسالمية لإلعالم ا�ح�م

  .خوة ا&احثون وا|دريسيون االفاضل اإل

  .اNضور الكرام 

  .السالم عليكم ور5ة اهللا وبر�ته

له اNديثة، وتقنياته اإلعالم ا�عاù بكل أدواته ووسائأن  �ا ال خالف فيه
النشاط  ا�تجددة، عن] أساس وفاعل � ن� ا�عرفة اإلنسانية ذات الصلة 
وانب

السيا÷ واالقتصادي واالجتماÌ وا�قا� وال�بوي، ع² ا²، وا|قرير، 
  .وا|حقيق، واNوار، وا�ناقشة

ة مصداقيته ا�تنوع من ا�نتج اإلعال� ا�عاù متباين � درج وهذا ا�زيج
مزيج Îمع ب# ال¶ء ونقيضه، ب# الغث والسم#، والصدق  نهإوموضوعيته، بل 

والكذب، واNق وا&اطل، والفضيلة والرذيلة، والعلم واÉهل، وÆو ذلك من 
  .ا�تناقضات

 شديد ا|أثر باإلعالم، وÑيع االندفاع Æو اÉديد دون فحٍص  وألن© ا�جتمع
�يه نزعة ا|قليد، ل� ا�شاهد  تيذ# د هذا اإلعالم، إذ غُ تمحيص، فقد ¡ن وقوأو 

انطبعت وبرامج منو�ت ودراما وغv ذلك،  ا�رئية وا�سموعة وح« ا�قروءة من
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االجتماعية، � صورة  O سلو�يات أفراده ونمط حياتهم، وظهرت O سطح اNياة
ما يتعلق  ن ذلكتعليقات غريبة، وت]فات شائنة، وأفعاٍل شاذة، واألد$ م

©رض O بناء العالقة غv السوية ب# الرجل وا�رأة، ُÇ ^الشاب أو  با�شاهد ال
والفتاة، إذ انعكس إدمان بعض الشباب وا اشئة من اÉنس# O هذه ا وعية 

ت ا|قليد، وبناء عالقات والاا�شاهد، O حياتهم الواقعية من خالل § من
Ñية،  مشابهة، فأدخلوا أنفسهم

ُ
و¢تمعهم � إشfالت أخالقية واجتماعية وأ

أسهمت هذه ا وعية السيئة من ال²امج � تأجيج ال&عة  وO ا�ستوى ال%
والعبثية �ى الشباب وا اشئة بكل أر�ن نظامهم االجتماÌ وقواعد  الفوضوية

Ìا�نضبط ا مو االجتما.  

 O أر�نإزاء Ø هذه ا تائج االجتماعية شديدة الس
ً
ا ظام  لبية نسبيا

 
ً
االجتماÌ اNاكم ل� ا|]فات والسلو�يات داخل ا�جتمع، ندرك cيعا

ل من الÓاماته ومسؤو!اته األخالقية، والÓم  �اطر
©
العمل اإلعال� إذا Çل

vأق' درجة �كنة، إ� نفعية استغال!ة تستهدف تعظيم الربح ا�ادي  بمعاي
  .فوu األخالقية، وترسيخها ب# شباب ا�جتمع وناشئتهال وتمرير ثقافة

ولعل واجبات اإلعالم وحدوده وقيوده ومسؤو!اته األخالقية ظلت موضع 
نقاش � العديد من دول العالم O �تلف توجهاته السياسية، وهو ا قاش اoي 

الث وتعقد من أجله ا دوات وا�ؤتمرات، ومنها ا�ؤتمر العل� ا� ،ظل يتصاعد
تقدم �وثه صورة واضحة �سؤو!ات أن  لإلعالم اإلسال� � العراق، آمل#

  .اإلعالم

  .والسالم عليكم ور5ة اهللا وبر�ته
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  كلمة مؤسسة الرائد اإلعالمية 

  اإلعالم اإلسالمي يتقدم بثقة

  براهيم الطائي إستاذ األ

  مدير مؤسسة الرائد اإلعالمية 

  

  .خوة اNضور األكارماأل

  .م عليكم ور5ة اهللا وبر�تهالسال

�  –كتيار إسال�  –وÆن  –بمصطلحاته اNديثة  -عرفنا اإلعالم أن  منذ
  نهإعداء W، إذ 

ً
  ولقرن من الزمن تقريبا

ً
O ا�ستغرب# من أبناء  ¡ن حكرا

من صحف و¢الت  -� الغالب  - جتتنا، واستخدم اإلعالم بوسائله ا�ختلفة 
مÍح وسينما � ال�ويج لعادات وأخالق الغرب ومهاcة وÖذاعة وتلفزيون و

 
ً
 –خالل عدة عقود  –هذه الوسائل ن إ ، ح«�داتنا وأخالقنا وديننا أحيانا

 أن  استطاعت
ً
  تو� رأيا

ً
 أو  ضد ا|دين �ما

ً
  .قل حدّ أعنه O  بعيدا

ثم Çر�ت الصحوة اإلسالمية عن طريق ا�ساجد وا��ة والكتب وبعض 
واألðطة الصوتية، ح« أصبحت ظاهرة واسعة خالل ا�مانينيات من ا�جالت 

القرن ا�اÁ، و�نت مقاطعة وسائل اإلعالم ا|قليدية إحدى أهم ثوابت هذه 
  .الصحوة

كيفما يكون اإلعالم  :عدم قطعية ا ظرية القائلةإ� أشv أن  وهنا أحب
عالم فاسد تظهر توجهات إصالحية وسط إأن  يكون ا اس، فمن ا�مكن

  .Ç] بعدة أدواتأن  فمؤثرات الرأي العام أكë بكثv من ،وبالعكس

  :ولكن خالل هذه ا�رحلة بدأ ا|حرك � جانب اإلعالم بثالثة اÐاهات
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هو §اولة بعض هذه الوسائل ا|كيف مع ا�طلب اÉماهvي اÉديد  :األول
  .ببث بعض ال²امج اإلسالمية

األشخاص من ذوي ا|وجهات اإلسالمية دخول هذه بدأ بعض  :اال7اه ا4ا3
ن ¡نت Öوسائل إعالمية خاصة و إنشاءأو  ،ا|أثv فيهاأو  الوسائل و§اولة تغيvها

 Öو ،Çت ظل اNكومات
ً
  .ن ¡نت §دودة (&ا

ن ¡نت بدائية Öا&دء بفعا!ات إعالمية عديدة و ويتضمن :اال7اه ا4الث
 
ً
أو  حيات ا�سجدية، وا�لصقات وا�نشورات ا�نوعة،، مثل األناشيد وا�Í(&ا

  .ذلكإ� �ðت التسجيل الصو� وما 

وÈ هذه ا�رحلة بدأت الساحة الفكرية والفقهية اإلسالمية تتحرك وÝتلف 
  .حول اÉائز وغv اÉائز، وحول أفضلية ا�قاطعة أم ا|قن#

واروج من السلطة  ،تثم ¡نت ا�رحلة ا|ا!ة وÄ مرحلة إنشاء الفضائيا
ا�طبقة ال^ ¡نت تتحكم بوسائل اإلعالم، وهنا بدأ اإلعالم ذو ا|وجه اإلسال� 

ك² من قدرة مفكريه وفقهائه أك² ح« من قدرة رجاW، بل أسعة يقفز قفزات وا
  .وتربوييه � استيعاب هذا ا�جال اÉديد والطرق ا�ثÙ للتعامل معه

يلحق أن  هذه ا�ؤتمرات وا|جمعات ودورها �أشيد بمثل أن  وهنا أحب
اÉانب ا|نظvي ال�Ì، ما هو قائم � الغرف العملية ا|نفيذية اآلن للوسائل 

  .جل توجيهه وعدم اروج عليهأعالمية ذات ا|وجه اإلسال� من اإل

اثنت# بل Ðاوز عددها أو  فأصبحنا اآلن ال نت�م عن قناة إسالمية واحدة
القنوات ا|قليدية ذات ا|وجه ا�عادي  –من حيث العدد  –« فاقت الست# ح

  .للتدين

أو  وأصبحنا نت�م عن قناة إسالمية للشباب وأخرى لألطفال وأخرى لألÑة
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  .بقضية إسالمية §ددةأو  السنةأو  القرآنأو  الصحة، وغvها متخصص باألذ¡ر

واتها كما تفعل ا!وم بعضها بدأ يطمع بإنشاء قمر اصطناÌ خاص لقنن إ بل
  .¢موعة قنوات ا�جد

وبدأ ا&حث عن مواطن اÉودة � اإلنتاج فتطورت ال²امج وأصبحت إبداعية 
وذات Hف �!ة، واألناشيد دخلت بقوة واقتحمت معظم القنوات اإلعالمية 

ÎاÐ Úاه األخبار واألفالم إوهناك Çرك  ،ا|قليدية، و�ذلك اإلعالنات والفواصل
إنتاج ا�راما الfرتونية وا|مثيلية ذات ال�ف إ� اآلمر وصل ن إ ثائقية، بلالو

  .وا�قة العا!ة

وما يقال � الفضائيات يقال مثله وأكë � اإلذا�ت والصحف وا�جالت 
  .وا�نشورات واالن�نت

وÄ ما يتعلق باإلعالم الرق� وخاصة  ،نت�م عن الطفرة القادمةأن  وهنا نريد
سيكون  –حسب ا�راسات اإلعالمية اNديثة  – نهإنت واستخداماته، إذ االن�

أن  الوسيلة اإلعالمية الرئيسة خالل السنوات امس القادمة والسيما بعد
أوسع Çرك إ� يتحول تسلمه عن طريق الالقط االعتيادي، وهذه الطفرة Çتاج 

أن  ذا االÐاه، والسيمان يأخذوا اïN األك² � همن اإلسالمي# بصورة �مة أل
  .إعالم االن�نت هو إعالم اجتماÌ قليل ال�ف

ن سهولة وسائل االتصال فتحت ¢االت أوسع لإلعالم ا�ابط إبا�قابل ف
وهذا األمر بدأ يش�  ،عموم ا�سلم# بسهولة ويÍإ� يصل أن  وبأسوأ صوره

ا�رء � حياته  هزات ¢تمعية كبvة، بسبب االختالف الكبv ب# ما يعايشه
سادية � هذه الوسائل، �ا يسبب لعموم الشباب أو  ا!ومية وب# ما يراه من إباحية

 والا§أو  ت للتقليد أحياناوالاا�تتبع �ا §
ً
  .أخرى ت لالعÓال أحيانا

أن  إن ا�قدمة الطويلة ال^ ابتدأت بها حول تطور اإلعالم اإلسال� أردت
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إلسال� هو اÉديد � الساحة وليس اإلعالم ا�ابط، اإلعالم اأن  إ� أصل بها
 
ً
فمن يرى إعالم الع�ينيات وا�الثينيات من القرن ا�اÁ ال يكاد يرى فارقا

 
ً
 بينها وب# ما يعرض ا!وم عربيا

ً
 أو  كبvا

ً
  .أجنبيا

الم يبذر أنبه أننا ا!وم بدأنا نمتلك ما نواجه به، وبدأ هذا اإلعأن  وoا أحب
 –ملسو هيلع هللا ىلص رض ا�سلم# وبدأ ا اس يعرفون عن رسو�م أv من جديد � بذور ا

  .أكë بكثv من فيلم الرسالة اoي لم يكونوا يعرفوا غvه –مثال 

انب سý حثيث وتطوير مهارات واستكمال اÉإ� ولكن هذا اإلعالم ºتاج 
وÖقامة  ،وÖصدار ا�طبو�ت ،ن فتح ال�ياتÖالفقÒ وال�بوي والفكري، و

Hها خطوات تعجل �سم  ،وتوفv طرق الكسب عن طريق اإلعالم ،وراتا�
ا�ادف O أو  أكë بقليل لصالح اإلعالم اإلسال�أو  معر�ة اإلعالم خالل عقد

  .قل تقديرأ

ا|فاؤل ا�بO Ü حقائق ا|اريخ إ� قلل من اوف وأدعو أأن  نا أريدأف
ت�م عن ا|فاؤل *هما يريد اNث O اoي يأو  والواقع، واoي يت�م عن اوف

اNر�ة وتال� األخطاء واستدراك ا قص، ولكن أرى ا|فاؤل هو األو� وW ما 
  .ي²ره

  .السالم عليكم ور5ة اهللا وبر�تهو
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  كلمة قسم الثقافة واإلعالم يف هيئة علماء املسلمني

  التربية اإلعالمية لبنة يف بناء الشخصية اإلعالمية

  حارث األزدي األستاذ

  رئيس حترير صحيفة البصائر العراقية

   قسم الثقافة واإلعالم يف هيئة علماء املسلمني

  

  .المية لإلعالم � العراق ا�ح�ماألخ ا�كتور طه الزيدي رئيس الرابطة اإلس

  .اإلخوة األعزاء � مر�ز ا&صvة ا�ح�مون 

  .�مون اإلخوة اNاøون � مؤتمر ال�بية اإلعالمية ا�ح

  .السالم عليكم ور5ة اهللا وبر�ته  :بعثها إ!كم فأقولاÇية طيبة مبار�ة 

الساحة اإلعالمية تعج بالكثv من القضايا الشائكة وا�همة ال^ أن  الشك
ومنها موضوع ندوتكم ا�بار�ة أسال اهللا لكم  ،تفصيل وتأصيلإ� Çتاج 

  .ا|وفيق والسداد

�هم � ميدان الصحافة اإلسالمية يدل O حصافة ن اختيار�م هذا العنوان اإ
vإ� ودقة الفهم والتشخيص للحالة اإلعالمية ال^ تعا¸  ،ا|فك uاآلن من فو

إلشغال ا اس عن هدفهم األس! وهو اإلفادة من ا مو  ؛مدروسة و§سوبة
وÇريك الوÌ وا!قظة باÐاه تمثيله بنهضة إعالمية تشمل جوانب  ،اإلعال�

واقع إ� ندوتكم ا�بار�ة هذه تتصدى |مثيل هذا الوÌ أن  حسبأو ،اNياة ¡فة
  .ملموس

متلك فسحة أأن  ولكم وددت ،أبارك �ر�ز ا&صvة هذا ا�ؤتمر وهذا االختيار
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ولكن عزا- باÉهد ا�بارك  ،من الوقت إلتمام �, عن ال�بية اإلعالمية
  .ا هذه ا�ؤتمربا&حوث العلمية الرصينة ال^ احتواه

ثر كبv � الصناعة ا|غيvية ا�نشودة أإن موضوع ال�بية اإلعالمية ذو 
  .للمجتمعات � الرؤية وا�فاهيم وا|طبيقات ال�بوية

 O #مساعدة ا�رب# وال�بوي Üإن ال�بية اإلعالمية بمفهومها العام تع
ف ا�نشودة þدم األهدا وترشيدها وبلورتها � إطار ،ضبط ا|أثvات اإلعالمية

  .هذا اÉانب ا�هم من اإلعالم وهو موضوع ا�ؤتمرمن 

إن أبرز القضايا ا�عاùة ال^ تع¼ بها ال�بية اإلعالمية Ä تثقيف ا اشئة 
وا�تلق# ا�ستهدف# من وسائل اإلعالم بسبل فهم األمور وتقديرها، وسبل 

ت �الفة للمنهج القويم اoي تؤمن و�يفية ا|صدي لطروحا ،ا|عامل مع اآلخرين
  ؛به قوان# ال�بية بإضافة اإلعالم إ!ها

ً
  |كون مفهوما

ً
اسمه ال�بية  وشامالً  �ما

استيعاب مقتضيات الع] اNديث وا|ناغم إ�  صل من خالW  ؛اإلعالمية
  .السليم معها

ن Öية ولعام واسعة تق�ب من العشوائإن آ!ات ا|فاعل مع اإلعالم بش�ه ا
 غv ،تلك اطط مدروسة |عبئة الشباب للتفاعل مع¡نت تسO v وفق خطط 

مهمة ال�بية اإلعالمية Ä تهيئة اÉيل والقائم# O ال�بية وا�شتغل# � أن 
وتمكينهم من ا�هارات  ،اإلعالم �واجهة األحداث اÉارية الطارئة وغv الطارئة

 عن اوف واالستسالمال^ تعينهم O ا�واجهة عوض
ً
أو  االنعزال والرفضأو  ا

  .ا|²ير

ن ال�بية اإلعالمية تعÜ مساعدة ðائح ا�جتمع ¡فة O فهم حقوقهم إ
وواجباتهم، واالنتماء الصحيح، واح�ام اآلخر، واNرية العادلة، ومواجهة 

لطرق الشائعات وا|ضليل، وا|صدي لالÆرافات الفكرية وا�نحرف# O وفق ا
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  .ا�ناسبة oلك

ن ال�بية اإلعالمية توفر مساحة كبvة من الفرص ا�واتية �عاÉة ا�ش°ت إ
ال^ يعا¸ منها ا�تلقون �ن يستهدفهم هذا  ،ا فسية وا�قافية واالجتماعية

واoي جاء بصفة الفوضوية وا�ورة O ا�وروث  ،السيل اإلعال� اÉارف
واألمية ا|كنولوجية، واألمية السياسية، عالوة O  كمش�ة األمية اNضارية،

ا|وترات ال^ تنشأ بفعل االتصال مع اآلخرين، وعدم األلفة، وا|حïية 
تش� معضالت � أن  Ø هذه العقبات يمكن ،واالستغراق � ا�حلية وغvها

وا�راكز ا&حثية  ،لم تتصد �ا ا�ؤسسات اإلعالمية الرصينةن إ نهضة األمم
تباعها اتفصل � الطرق واألسا!ب الواجب و ،ا�ختصة � ا�راسات اإلعالمية

  .ا|جهيل والتسطيح واداعإ� من اجل إجهاض ا�خططات الرامية 

 � تفعيل تؤدي إن ال�بية اإلعالمية إذا ما هيئت �ا أدواتها فإنها 
ً
 بارزا

ً
دورا

وا|قويم وا|حليل وحل ا�قافة االجتماعية ا قية، وÖشاعة مهارات ا قد 
والربط ب# األشياء وب# ا�تغvات، وا�هارات ال��يبية، ومهارات  ،ا�ش°ت

 O ديث والقراءة والكتابة وا�هارات االجتماعية وا�قافية ال^ تساعدهمNا
االتصال الفعال، وتمكنهم من استيعاب اصوصيات ا�قافية � عالقتها مع 

  .ت ا�قافية األخرىالعموميات وا�تغvا

 
ً
 وأدعو اهللا العö القدير ،شد O أيدي القائم# O هذا ا�ؤتمر ا�باركأ ختاما

  ،يمكنهم من تثبيت &نة ثابتة � ùح اإلعالم اإلسال� ا�ادفأن 
ً
إصدار  م�قبا

  .هذا اÉهد بكتاب ينتفع به العاملون � ا�يدان اإلعال�

  .يكم ور5ة اهللا وبر�تهالسالم علبارك اهللا باÉميع و
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  كلمة مركز األمة للدراسات والتطوير 

  الدكتور عبد القادر حممد

  مدير مركز األمة للدراسات والتطوير

  

  .ا�كتور طه الزيدي رئيس الرابطة اإلسالمية لإلعالم ا�ح�م

  .األساتذة األفاضل

  .اNضور الكريم السالم عليكم ور5ة اهللا وبر�ته

  بداية نشكر
ً
�ذا ا�ؤتمر  مر�ز ا&صvة O اختيار هذا ا�وضوع ا�هم عنوانا

  ،العل�
ً
عنه تناول مثل هذه ا�وضو�ت اNية ال^ تالمس حياة  فليس مستغربا

  .ا اس وا�جتمع وتعالج قضاياهم

  ..أيها األخوة

ال þ. عليكم ما ب# ال�بية واإلعالم من أواù وشيجة فاالثنان يسعيان 
إعداد جيل إ� و� منهما þاطب العقل، فال�بية اإلعالمية تهدف ، رسالة |قديم

يفهم ا�قافة اإلعالمية ال^ Çيط به، وºسن االنتقاء وا|عامل معها، ويشارك 
 . فيها بصورة فعالة

/
م بشأن اإلعالم، والطالب فال�بية اإلعالمية Ä ا|عليم وا|عل

ما þتارونه إ� دمات اإلعالمية، وباإلضافة والشباب هم الُمستهِلُك الرئيس للخ
 
ً
 مهما

ً
بأنفسهم من مواد إعالمية يشغلون بها أوقات فراغهم، يستمد الطالب جانبا

 
/
 من خلفيتنا ا�قافية ال^ من تعل

ً
مه من وسائل اإلعالم، فقد أصبح اإلعالم جزءا

كمجال  يدرس هذا العلمأن  Çيط بالصغار والكبار O حد سواء، وoا يستحق
  .قائم بذاته

 من ا�عارف وا�فاهيم أن  فإذا استطاعت ال�بية اإلعالمية
ً
تعطي الطالب قدرا
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. وا�هارات، ااصة با|عامل مع اإلعالم و�يفية االستفادة من ا�عارف ا�توفرة فيه
وهذا ال يتم إال من خالل تشجيع الطالب O  ،فقد حققت األهداف ا�رجوة منها

رود الرسائل اإلعالمية |حليلها وÇديد هدفها و�ن Ä موجهة؟ ا|وقف عند و
ا�فقودة أو  األسلوب؟ وما طبيعة اNقائق ا�وجودة فيهاأو  و�اذا صيغت بهذا الش�

  .وÆو ذلك. فيها؟ وما ا�صادر ا�حايدة ال^ يمكن ا|حقق منها

 � أصول  تقدم إطاًراأن  وبناء O ذلك فال�بية اإلعالمية مطلوب منها
ً
علميا

وا�حافظة O منظومة  ،اإلنسانوا�نهج ا�قا� اoي يسهم � بناء  ،ا|دريس
تضع نصب أعينها تنمية أسا!ب أن  ذاك، فالبدأو  القيم ا بيلة � هذا ا�جتمع

وتدعيم مهارات ا�تعلم � ا&حث وا|حليل وا|قييم ل� ما  ،ا|فكv ا اقد
  .ميعرض ع² وسائل اإلعال

أن  يتقن اإلعالميون مهارات العمل اإلعال�، دونأن  وبا�قابل ال يك±
تأخذ بنظر االعتبار أن  تتسق هذه ا�هارات مع قيم وأهداف ا�جتمع، ودون

تتحقق ðاكة فاعلة بينهم وب# أن  البد أنها�حيط اoي تتحرك فيه، كما 
Æي بدأت فيه االoرافات الفكرية تعصف ال�بوي#، السيما � هذا الزمن، ا

والسيما � ظل  ،وأخطرها ¢ال ال�بية وا|عليم ،با�جتمع O �تلف الصعد
ومن هنا تزداد هذا ا�همة صعوبة  ،الظروف الصعبة ال^ يمر بها بتنا اÉريح

  .ويتحمل ا�تصدون �ذا ا�يدان أعباًء أك²

د � ¢ال ال�بية ºقق ا�ؤتمر أهدافه ا�رجوة ويؤسس لوÌ جديأن  نتم¼
ùد صداه � واقعنا ا�عاÎ اإلعالمية.  

O #حد1 كما نتم¼ للقائم O ا|وفيق   ا�ؤتمر وا�شار�# فيه Ø سواء
  .وأن تسدد خطاهم �ا فيه اv وا�داية والصالح. وا جاح

  .والسالم عليكم ور5ة اهللا وبر�ته
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  ) مبدأ(اجلامعة اإلسالمية  كلمة مركز البحوث والدراسات اإلسالمية يف

  الباحث غازي السامرائي 

  

  .ا�كتور عبد ا�نعم ا�ي^ عميد Hية ال�يعة ا�ح�م

  .رابطة اإلسالمية لإلعالم ا�ح�ما�كتور طه الزيدي رئيس ال

  .خوة اNضور ا�ح�موناأل

  .السالم عليكم ور5ة اهللا وبر�ته

م O سيد ا�رسل#، وO آW وصحبه اNمد هللا رب العا�#، والصالة والسال
  .أcع#

 � بناء ا�نظومة السلو�ية والقيمية �ى ا�جتمع 
ً
 مهما

ً
يش� اإلعالم دورا

�ا يؤهله  ،ا�سلم، كونه ا�تحدث � cيع ا�جاالت ولسائر الفئات الُعمرية
  .cهور ا�تلق# بسهولة وانسيابيةإ� لتشكيل قنا�ت وأفfر Ðد طريقها 

 
ً
 وبعد ا|طور ا|كنولوå اNاصل لوسائل اإلعالم فاق مستوى ا|أثv، ووصوال

درجة ا�حا¡ة وا|قليد، �ا يستدÌ وجود منهجية إعالمية إسالمية هادفة إ� 
  .تواكب الع] مع ا�حافظة O ثوابت ا�ين وتعا!م ال�يعة

 O ال²، وت
ً
 باNق، لعلها تكون واصيوألجل هذا نقدم هذه ا�ق�حات تعاونا

ً
ا

  :ثالثة §اورإ� Îابية � حقل اإلعالم اإلسال�، ويقسم إإضافة 

�	�� ����� :��� !"� �#�$���: 

وضع برامج ل�سيخ الق اإلسال�، وذلك إلبراز اÉوانب ا�ضيئة � ا|عاون 
  .وا|واضع، و�ف األذى وغv ذلك
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إلحداث ا|فاعل، مع وجود مقاطع تشمل هذه ال²امج ا�حاøات اÉماهvية 
 .وذلك من وسائل ا|أثv  ،تمثيلية تتحدث Ø منها عن خلق مع#

 شبهات أهل عداد §اøات تتحدث عن ا�فهوم اNضاري للخلق، والرد Oإ
ن اإلسالم يفرض O أتباعه االستسالم وانوع، وا|فريق أا|غريب القائل# ب

 .ذلكإ� وما ) ضع، الضعف ـ العزة، الك²ا|وا(ب# ا�فاهيم ا�تضادة 

عداد برامج خاصة باألطفال تسلط الضوء O معاÉة بعض األخطاء ا�تو�ة إ
� هذه ا�رحلة مثل الكذب، ونسيان الصالة، ورفع الصوت O الوا�ين، مع إÎاد 

 .الوسائل ا�ناسبة oلك

%�&'� ����� : ��()��*� �#�$���: 

ز دور األÑة � بناء شخصية ا�سلم، من حيث كونها صمام وضع برامج تعز
األمان للف« والفتاة وهما يشقان طريقهما � اNياة، وال مانع من استضافة �ئلة 

  .برنامج تلفزيو2أو  ناجحة وتقديم Ðربتها � حوار صح±

استضافة متخصص# � علم االجتماع وا فس لطرح ا�ش°ت ا�عاùة، مع 
قل تقدير للرد O أÝصيص حلقة إذاعية O أو  ب ا قاش مع اÉمهور،فتح با

 .تساؤالت ا�تصل#

عداد §اøات � الفكر االجتماÌ ت�ح أهمية وجود نظام اجتماÌ إ
ا�نظومة أن  منضبط بالقواعد ال�عية للمحافظة O ا�وية اإلسالمية، مع تبيان

ألنها لم توفر اNضن اآلمن اoي  ؛االغربية ا�جتمعية قد أفلست ب# رواده
 .امتألت به كتبهم � مطلع القرن الع�ين

+'�&'� ����� : �,��-'� �#�$���: 

وضع برامج تلفزيونية عن ا&ناء ال�بوي السليم من منظور إسال� مع 
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استخدام وسائل العرض اإلبداعية مثل ال�ائح الصورية، وال مانع من االستفادة 
ال^ عرضها ا�كتور §مد ا�ويO Ü قناة الرسالة الفضائية، مثل من األفfر 

.. وÇميلهم ا�سؤو!ة با|دريج مشار�ة الشباب � اÝاذ القرار، وتنمية ا�هارات،
  .لخإ

 (عمل برامج Çمل صفات تربوية مثل برنامج 
ً
، مع )وبالوا�ين إحسانا

مع Ýصيص جوائز عينية حوار صح±، أو  استضافة العائلة ا�تمïة � حلقة
 
ً
Çفï اآلخرين O إ� لغرض التشجيع ومن ثم ن� الفكرة ب# ا اس، وصوال

 .تبÜ هذه القيمة ا�همة � حياة ا�سلم

ويعرض أهم ا�وضو�ت  ،صنع فريق من الشباب ا�سلم يتحدث بلغة إقرانه
وج من ا�&ل وا�شاØ ال^ تصاحب الشباب مثل الفتور � ا�راسة، و�ذلك ار

 .بش� مستمر، والوقوع ببعض األخطاء السلو�ية نتيجة اNماسة وغv ذلك

عمل تقارير بالصوت والصورة تستهدف الغوص � ا�ش°ت ال�بوية، ال^ 
أصبحت مست�ية � ا�جتمع، مثل الضعف � اNقل ا|علي�، و�ذلك ال²امج 

O ما يتعلق  ال^ تعرض � وسائل اإلعالم مثل التشجيع �اÉريمة، والÍقة، و
 .� هذا اÉانب

ن يوفق اÉميع � خدمة أو ،يبارك هذه اطوات اإلعالميةأن � انسأل اهللا تع
  .واهللا ا�وفق ،رسالة امتنا اإلسالمية والسيما ع² وسائل اإلعالم

  

  .والسالم عليكم ور5ة اهللا وبر�ته
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E  
منذ زمن ليس ببعيد بدأ اإلسالميون ود�ة اإلصالح � ا�جتمعات اإلسالمية 

كما هو اNال � أروقة  ،غv ا|قليدية ا�تعارف عليها ا�عوة بالطرقإ� االنتباه 
� ا&يوت وا�ور، وأقصد بذلك أو  ا�جالس وا|جمعات ا�عوية سواء � ا�ساجد

اإلعالم بطرقه اNديثة من فضائيات ومواقع إلك�ونية و�اصة االجتماعية منها، 
 
ً
سائل اإلعالمية من حجم ا�راسات ال^ تعالج وتناقش ا�إ� فعند ا ظر Ñيعا

áدها قليلة مقارنة بغvها من األ�اث وا�راسات � ا�جالت  ،منظور إسال�
  .أثر اإلعالم O حياة الفرد وا�جتمعات W أعظم ا|أثvأن األخرى، 

فليس لإلعالم نمطية ثابتة، فما هو عليه � ع]نا اNاø لم يكن � 
!به فÒ �تلفة ومتنوعة �سب ا�fن أما طرقه وأسا ،ا�اÁ، فاإلعالم هدف

إ� ديننا اNنيف يدعونا أن  والزمان وطبيعة Ø من ا�اÌ وا�دعوين، فنجد
وأن ذلك من  ،ملسو هيلع هللا ىلصواتباع رسو ا الكريم  ،ما أنزل اهللاإ� وذلك با�عوة  ،اإلعالم

إ� ووردت � القرآن الكريم آيات كثvة توجب ا�عوة  .أعظم وأجل القربات
 ملسو هيلع هللا ىلص منها ما خاطب ا z  اهللا،

ً
W، ومنها ما خاطب  ، فدخلت أمته � اطاب تبعا

  .األمة مباðة
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 z اطب اÝ ^تعا� ملسو هيلع هللا ىلص فمن اآليات ال Wقو :{��v�w�xy�z�{�|�
}� �z _`a� :�	c .تعا� Wوقو :{�q�r�st�u�v�w� �x�z _-�:�� :


	c اطب األمة وتوجب عليهاÝ ^تأمر وأن  ، وأما اآليات الÕتن  Wة كقوvفكث
��a�b�c}: تعا� �d�ef�g�h�i�j�k� � � �z 

=2�8�� :	� zعن ا�نكر َف  األمرَ � ااهللا تع َل عَ جَ فَ : (، قال القرط Ò رْ با�عروف وا 
ً
 قا

O با�عروف  األمرُ : أوصاف ا�ؤمن# أخص© أن  ب# ا�ؤمن# وا�نافق#، فدل
  .)Ï()سالماإلإ� ا��ء : هاكر، ورأسُ وا Ò عن ا�ن

با�عوة إ!ه W أر�نه وجوانبه، ولقد ب#  –� اتع –إن اإلسالم اoي أمرنا اهللا 
وذلك بما أنزل عليه  ،§ددات ومالمح هوية أمتنا اإلسالمية ملسو هيلع هللا ىلص رسو ا الكريم 

من أقوال  –رÁ اهللا عنهم أcع#  - بما تناقله عنه أصحابه أو  من رب العا�#،
عليكم بسن^ : (ملسو هيلع هللا ىلص وذلك � قوW  ،تباعه من بعدهأ ملسو هيلع هللا ىلص ه بما و3 بأو  وأفعال،

، ويظهر )=()# من بعدي، عضو عليها با واجذوسنة الفاء الراشدين ا�هدي
 –رÁ اهللا عنهم  –مدى تأثv تلك ا�حددات وا�المح O حياة وهوية الصحابة 

 أهل جاه: "-رÁ اهللا عنه –بما قاW جعفر بن أÚ طالب 
ً
لية نعبد كّنا قوما

ح«  ،ويأكل القوي مّنا الضعيف ،ون4ء اÉوار ،ونأكل ا�يتة ،اناألصنام واألوث
عبادة الواحد األحد وÖكرام اÉار إ� ن نعرف صدقه وأمانته فد�نا جاءنا مَ 

أمام  - رÁ اهللا عنه  - ، وا�قولة الشهvة لربý بن �مر "واألخالق الفاضلة
 ،عبادة اهللاإ� ثنا  خرج من شاء من عبادة العباد اهللا جاء بنا وابتعن إ : "كÍى

  ".سعة ا�نيا واآلخرةإ� ومن ضيق ا�نيا  ،عدل اإلسالمإ� ومن جور األديان 

وأصبح منها ا افذ  –إ� سبحانه وتع -دين اهللا إ� و�ا تعددت وسائل ا�عوة 

                                           

�� � (Id�:�� 51K&�e�	* 
�� ��OM� (�3����� FN�� 42�� @Y�?�� FN�/M* 
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متلك ومنها دون ذلك، ومن هذه الوسائل الفضائيات؛ فالشاشة بصفة �مة ت
¶ء ما � أذهان وقلوب ُمتابعيها، ومن ثَم تساهم � القدرة O قذف القناعة ب

تكوين وبناء الرأي العام، فÒ تقدم ا�ادة مرئية، وÈ الوقت نفسه مسموعة، 
وبطريقة ملموسة غv ¢ردة �ا يمكنها من السيطرة الوجدانية، و�اصة � 

ا امية؛ حيث تغلب ا&دائية ا�تمثلة �  ما يس! با�ولأو  ا�جتمعات ا|قليدية،
األمية، والفقر، وا�رض، ويقل ذلك ا|أثH vما ارت¹ الفكر والعقلية ال^ تغلب 

أمة بذاتها؛ وذلك ألن الصورة اoهنية تتبلور �سب ا²ة أو  O شعب بعينه
  .وا�عرفة ا��اكمة �ى Ø فرد

م � ا�جتمعات واخ�قت حواجز لقد امتد اجتياح الفضائيات للرأي العا
كثvة، ح« أصبحت أشبه بتدفق ا�م � ال�اي#، فللفضائيات دور رئيس � 

 - سواء أكانت تنمية ذاتية، أم تنمية O مستوى األمة -دفع عجلة ا|نمية 
وا|بشv با|حول وا|غيv، ومعاونة الرأي العام للتغلب O ما يستجد عليه من 

تهيئة اÉو الصالح للمناقشة، واNوار، واالتصاالت ب# أفراد إ� ة أحداث، باإلضاف
 |كوين الرأي العام ا اضج السليم، وتقوم 

ً
 متبادال

ً
ا�جتمع وا�سؤول# اتصاال

 O ديثة والعملNشاعة ا�علومات اÖر الع]ية، وfالفضائيات أيًضا بن� األف
اÉيدة �ا يتناوW ا�جتمع عن تلك إÎاد الشخصية اÉديدة، وذلك يرجع للمراقبة 

  .الفضائيات

إن الفضائيات وسيلة اتصال ع]ية متاحة من إنتاج الفكر الب�ي، و�أي 
منتج إنسا¸ W سلبياته وÎÖابياته، فهذه Ä اNياة الب�ية، فما من 5ء صنعه 

هذه  تنطبق عليهاإلنسان إال وW ما W، وعليه ما عليه، فأر6 ما أنتجه اإلنسان 
القاعدة، فالطاقة ا ووية مع ما �ا من فوائد cة للب�ية cعاء، فمنها تو� 

�ا من القدرة ا|دمvية ما أن  الطاقة ال^ Ä عصب اNياة بأنواعها ا�ختلفة، إال
نها من القضاء O العالم Hه، و�ذا الطائرات وا&واخر والسيارات وغvها،  يُمك#
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فيما تقدمه من خدمات جليلة لإلنسان، إال أنها من فكما Ä مفيدة وعظيمة 
  .أ7 ما يملك أال وÄ حياتهاإلنسان أعظم األمور ال^ بسببها يفقد 

ولقد طبق كثv من القنوات الفضائية � بالدنا العربية واإلسالمية 
أيديولوجيات خاصة بها، سواء � تناو�ا للشؤون اNياتية العامة وا�سائل الفكرية 

� مواكبتها لألحداث والقضايا واألزمات الكثvة أو  خالقية واالجتماعية،واأل
فإذا ¡ن هناك سجل .. ال^ تمّر بها بالدنا وأمتنا، و�اصة � هذه األوقات العصيبة

 Áابيات الواضحة &عض هذه الفضائيات، فال يمكن السكوت وا|غاÎمن اإل
ُعد عن ا�ور واألداء ا|خريz اطv اoي يق وم به بعضها اآلخر O �تلف الص/

  .الفكرية واألخالقية واالجتماعية

إن كثvًا من القنوات الفضائية العربية تساهم مع سبق اإلùار � إنتاج وبناء 
بالعادات وا|قا!د ال�قية، بل أصبح كثv أو  أجيال و¢تمعات ال صلة �ا با�ين

ا|قليد األع! ا�بتور إ� وى با�عوة من شباب وفتيات ا�سلم# مشّوÄ ا�حت
 Üا|قدم ا|ق ãنوا O ïمن ال�� 

ً
ألنماط من السلوك الغر� الشائن، بدال

  .وا|كنولوå ا�وجود �ى الغرب

فا�قافة الغربية واألمريكية � جزء كبv منها تقف O نقيض ا�قافة 
األمريكية ااضعة  العربية واإلسالمية، األمر اoي جعل وسائل اإلعالم

للسيطرة الصهيونية تستنفر Ø قواها وآ|ها اÉهنمية ا�تطورة لإلجهاز O ا�قافة 
  )Ï(. العر� ومصدر قوتهاإلنسان وية العربية اإلسالمية ال^ تمثل أهم عناù ه

و�ثv من تلك القنوات غربية الطرح، سواء أكان القائمون عليها غربي# أم 
ال�ق، تتعمد تقديم مواد مضللة عن اإلسالم وا�سلم# ع² سواعدهم � 

بأخرى، مستغل# الضعف ا�هاري والفÜ للقنوات الفضائية O أو  بصورة
                                           

��� M ,f�>1��� (�$�� X��D� L �g��E* ,h�2�� =I8'� ,���i j� �Jk ]�TT���9�:�� ,#* 
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ً
ا�ستوي# ا�و	 وا�حö، فتعمل تلك القنوات O الوقيعة ب# ا�سلم# دوال

تتارة باإلرهاب، وتارة با|طرف  -زوًرا  -وشعوًبا، وتصف اإلسالمي#  َم/ ©Óوال.  

� ظل Ø هذا اNشد العظيم من القنوات الفضائية الُمضلة جاء دور 
الفضائيات اإلسالمية |صحيح وتقويم ذلك االعوجاج، ومبارزة ذلك اNشد، 
د O ذلك ا�كتور هاشم اÉاز األم# العام �جلس الصحافة وا�طبو�ت 

©
ولقد أك

O سة من قبل جهات أوروبية  القنوات الفضائية تواجهأن  الصحفيةð حرًبا
Öقليمية بهدف حصار رسالة اإلسالمو.)Ï(  

وتضييق  ،إن ا�همة العليا للفضائيات اإلسالمية Ä العمل O اÉمع وا|آلف
ُشّقة االفات ب# ا�تنافرين، ونزع فتيل الفرقة بينهم، وتوضع تلك اطط 

ت O ا ار حينًا، وتزييف اNقائق ا�دروسة بعناية من قبل أعداء األمة لصّب الزي
يشاهد أن  أحيانًا كثvة، و� ذلك &ث روح الُفْرقة ب# أبناء ا�سلم#، وبمجرد

عداوات ال بداية �ا وال إ� اÉهلة وا�رجفون هذه ا�ادة ا تنة يقومون بتحويلها 
  .اNلإ� نهاية، ح« يشعر ا�رء أنها ليس �ا من سبيل 

الغرب Îمع Ø ما �يه من أن  ، فكما)=(تس! با&ث ا�ضاد تلك ا�همة قدو
القوة اإلعالمية، سواء أكانت ما!ة أم تقنية �حاربة العقائد واألسس اإلسالمية، 

يستعينوا بالطريقة ذاتها، وذلك بإنشاء قنوات أن  فfن لزاًما O ا��ة وا�فكرين
وروبا وأمريكا، وأال يكون فضائية تستهدف األطفال والشباب وا�فكرين � أ

تكون � صورتها أن  ذلك نابًعا من أحقاد تو�ت كردود أفعال، بل Îب
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  .اهللا سبحانه وتعا�إ� اNقيقية، وÄ ا�عوة 

فfن من ال�وري وضع اطط االس�اتيجية ا&ناءة ال^ تستغل ذلك الÓايد 
واNفاظ O ا�وية  من متابý ومشاهدي القنوات الفضائية �مة لصالح األمة،

العربية واإلسالمية، فا�خول � حلبة ا�نافسة Éذب أك² عدد �كن من 
متابý الفضائيات ذات الطرح الغر� ا�تعولم øوري� � وقتنا اNاø، وÖن ¡ن 
هناك قلة � اإلمfنات ا�ادية وا|قنية وا�هارية، وعدم وجود دعم حكو� � 

واإلسالمية |لك القنوات ا اðة للفضيلة والقيم  أغلب ا&تان العربية
  .واألخالق

وÎب O القائم# O القنوات الفضائية اإلسالمية انتهاز الفرص الساÆة 
ýالقنوات اإلسالمية، والس O قديم ا�واد ذات  ال^ يُقبل فيها الرأي العام|

|غطية أمر ما فقط، بل �!ة واح�افية قدر ا�ستطاع، فهذا ليس  ةالصلة بمهار
األهم من ذلك رسم صورة ذهنية طيبة عند ا�شاِهد وا�تابع للقنوات اإلسالمية 

  .فيما بعد اNدث

كما Îب ا|نسيق ا�ستمر ب# اإلعالمي# � ا�جال الفضا-، بشأن ُسبل 
ال²امج، وهو أو  تطوير العمل الفضا- دون ا|دخل � الشؤون ا�اخلية للقنوات

ه بتناقل ا²ات وتعزيزها، وcع أك² قدر �كن من اإلعالمي# � ا�جال أشب
، وتنظيم )إلخ.. معدي ال²امجأو  ا|صوير،أو  ¡لعامل# � ¢ال ا�ونتاج،( هنفس

|دريب مال¡ت أخرى قد يكون عندها من أو  دورات لرفع ا�ستوى،
  .االبتfرات ما ليس عند غvها

حث#، و�اصة ا�هتم# � ¢ال الرأي العام، �عرفة والبد من استنهاض ا&ا
مدى قابلية القطاع األك² � ا�جتمعات العربية �ا تبثه القنوات اإلسالمية، 

 -O سبيل ا�ثال-و�يفية معاÉة اطأ، وcع مق�حات من األشخاص العادي# 



−�� −  

وما Îذبهم،  ال^ تعمل لرفعة القنوات اإلسالمية، ومعرفة احتياجات ا�شاهدين
ومن جهة أخرى وضع استبيانات تستهدف ا�ثقف# وا�حر�# للرأي العام 

، ومديري مواقع اإلن�نت )خاصة اإلسالمية(كرؤساء الصحف وا�جالت 
والُكتاب وا�سؤول#؛ الستخالص ما يمد العمل الفضا- اإلسال� با�علومات 

  .العامواألفfر الالزمة Nشد أك² قدر �كن من الرأي 

Îب استثمار الشبكة العنكبوتية �عم القنوات اإلسالمية وأطروحاتها، وذلك 
وأسماء مقد� ومعدي هذه  ،بعدد من األسا!ب، منها إرسال قائمة بال²امج

ال²امج بواسطة ¢مو�ت بريدية للوصول ألكºð ²ة �كنة، وÖنشاء مواقع 
&ث ال� O اإلن�نت، ووضع للقنوات الفضائية اإلسالمية، وÖضافة خاصية ا

ال²امج ا�سجلة، مع إضافة االستبيانات الالزمة �عرفة جودة ما تم تقديمه، 
برامج أخرى، مع عمل أو  وتال� األخطاء، سواء � ال²امج §ل ا�راسة

  .إحصاءات oلك

ومن ال�وري تبÜ سياسة �مة للقنوات الفضائية اإلسالمية، ينبثق منها 
اللجان تعمل Ç Oديد األسس وا�عايv الرافعة لإلعالمي# أنفسهم،  ¢موعة من

وا�نتج أيًضا، وذلك � إطار عمل مؤس4، و�ذلك مدى الÓام القنوات الفضائية 
  .بما تقتضيه احتياجات الرأي العام، ومدى توافق ذلك مع ال�يعة اإلسالمية

ضائية األخرى، سواء وينب� االستفادة من ا|جارب العملية للقنوات الف
حّد مع# من إ� أكانت إسالمية أم غvها، ووضع نصب األع# øورة الوصول 

ا�هارة والرفعة � تلك ا�جمو�ت الفضائية ا�وجودة O الساحة، مع إجراء 
  .ا|عديالت الالزمة ألسلمة ذلك العمل، وجعله � اإلطار اإلسال� ا�نضبط

المية ذات ا هج غv اإلسال� مع تطويعها دمة وينب� Ðنيد ا�ال¡ت اإلع
إسالمية، كتشغيل العامل# � ¢ال ا|صوير وا�ونتاج واإلخراج أهداف و(يات 
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غvها، واالستفادة من خ²اتهم ا|قنية وا�هارية، |كون أو  � القنوات العلمانية
ت للمال¡ت االستفادة مزدوجة با�نتج �8 اÉودة، و�ذلك تعليم ونقل خ²ا

  .ا اشئة � القطا�ت ا�ختلفة للقنوات الفضائية اإلسالمية

إلنتاج مواد ) استوديوهات وغvها(وÎب إنشاء الكثv من ا�راكز ا�تخصصة 
إعالمية �!ة اÉودة، وخدمات معلوماتية �يها روح ا|نافس O الساحة 

ة من قبل القنوات الفضائية العربية وا�و!ة، للعمل O زيادة ال�ºة ا�ستهدف
اإلسالمية، �ا يعزز اNضور اإلسال� O الساحة الفضائية ا�و!ة �واجهة 

  .ا|حديات القائمة وا�ستقبلية

وينب� إنشاء قنوات متخصصة ألغراض اإلعالم اارå، مثل قناة ا�دى 
بلغات كثvة الفضائية، مع اإلكثار من تلك القنوات ال^ تنقل الرؤية اإلسالمية 

ا|عامل أو  تعمل O ن� وجهة ا ظر اإلسالمية � ا|عامل مع األحداث ا�و!ة،
مع اآلخر، وÄ ناقل جيد للمعالم اإلسالمية، و�ذلك لتفاع والرد O ما قد 

  .غvهأو  يشوب الصورة اإلسالمية �مة، سواء للغرب

القنوات الفضائية  أهمية دراسة واقع ا&حث العل� �إ� Ðدر اإلشارة 
 O الرأي العام، للعمل O اإلسالمية، مع قياس أثر القنوات الفضائية اإلسالمية

أو  تطوير الصورة اoهنية �ى الرأي العام، سواء � داخل ا�جتمعات العربية
ا�و!ة، مع اإلكثار من استطال�ت الرأي �عرفة مدى ا|قدم وا|طور � هذه 

ة، وهذا ما ºدث � كثv من ا�ؤسسات اإلعالمية الغربية ا�ؤسسات اإلعالمي
  .والصهيوأمريكية بش� خاص

كما Îب وضع معايv و§ددات لل²امج ا�قدمة � القنوات اإلسالمية ااصة 
 ýيث إ� باألطفال والشباب، مع الس�ا|وفيق ب# ال�فيهية واإلرشادية ال�بوية؛ 
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، فما )Ï(وÐذب اهتمام ا�راهق# والشباب  ،لعمريةتكون مناسبة للسن وا�رحلة ا
 Ìتلف مع ما يستهدف ا�راهق# والشباب، مع تزايد الوþ يستهدف األطفال قد

مرحلة ا ضج؛ فيصبح فريسة االحتضار من منطلقات الرؤية إ� اoي ال يصل 
مية � تو	 هذا اÉانب أهأن  األيديولوجية والسياسية، وال^ Îب O الفضائيات

والكشف عن الفرا(ت وا قائص � هذا  ،وبلورة االحتياجات ،لفت االنتباه
  .اÉانب

والبد من العمل O تعرية أسا!ب الكذب واداع، واالبÓاز واالستعطاف 
والتشنيع ا�تبعة � اإلعالم الغر� �مة، والفضائيات خاصة � الغرب، وال^ 

وباألخص � األماكن ا�شتعلة مثل  تستهدف األمة العربية واإلسالمية،
األراÁ الفلسطينية ا�حتلة، والعراق، وأفغانستان، وباكستان وغvها، مع القيام 
بالفعل ذاته بشأن القضايا ا�رتبطة باÉانب العقائدي واÉانب الفكري ا�ناوئ 

  .لل�يعة اإلسالمية

و!ة ا�عوية وينب� إشعار العامل# � العمل الفضا- اإلسال� با�سؤ
اإلسالمية، وترسيخ ا�نظومة اإليمانية، وأمهات القيم األخالقية، وقواعد العمل 
اإلسال� � ا�ؤسسات اإلعالمية �مة والفضائيات بصفة خاصة، ومسؤو!ة 
ا�ساهمة � رفع مستوى الوÌ السيا÷ واالجتماÌ � األمة، مع نبذ العن]ية 

ا�شاهد؛ �يث تكون ا�ادة أو  امج ا�وجهة للمتابع� اختيار األفراد و�ذلك ال²
  .ا�قدمة ليست ألبناء دولة دون غvها

والبد من اNرص O تغيv العادات وا|قا!د ا�عوقة عن ا|قدم وا|ح� من 
وجهة ا ظر اإلسالمية، وذلك من باب من َسن© � اإلسالم سنة حسنة، وهذا من 
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 O ذلك ما جاء �  ؛ فلقد حث© Oملسو هيلع هللا ىلصنهج رسو ا 
ّ

االبتداء بالصاNات، ودل
رÁ  -عبد اهللا ا&جö السنة ال�يفة فعند اإلمام مسلم من حديث جرير بن 

، فجاءه َقوم ُعَراة ُ¢تاÚ ملسو هيلع هللا ىلصُكن©ا � َصْدِر ا هاِر ِعْنَد رسوِل اهللا : قال، اهللا عنه
مار، ُتهم منأو  ا # ي السيوِف، �م©

#
هم ِمْن ُمَ�َ  الَعباِء، ُمَتَقت

/
H بل ، َر  ،ُمَ�َ َفَتَمع©

، فأذ©ن : ملسو هيلع هللا ىلصوَْجُه رسوِل اهللا 
ً
�ا رأى بهم من الَفاقة، فدخل، ثم َخَرَج، فأمر بالال

، ثم َخَطَب، فقال ©Ùوأقام فص :m�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A
�]��\�[�Z�YX�W�V�U�T�S�RQ�P�O�N�M�L�K

�_�^l ]النساء :Ï[�Nواآلية ال^ � ا ، :m�Q�P�ON�M
`�_�^�]�\�[�ZY�X�WV�U�T�S�Rl ]�Nا :Ïõ [

ه، من صاع تَمِرهِ، ح«  ق رَُجل ِمن ِدينارِهِ، من ِدرَْهِمِه، من ثوبِِه، من صاع بُر# تصد©
ه تعِجُز عنها، بل : ولو بِشق# تمرة، قال: قال ة، ¡دت َكف/ نصار بُ]©

َ
فجاء رَُجل من األ

يُت ثم تتابع ا : قد َعَجَزْت، قال
َ
اُس، ح« رأيُت َكْوَمْ#ِ من طعام وثياب، ح« رأ

 َفَت  ملسو هيلع هللا ىلص وجَه رسوِل اهللا
©
َمن َسن© � اإلسالم : ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسوُل اهللا ةٌ َب هَ ذْ كأنه مُ  ُل َهل

َفنُْقَص من أجورهم أن  ، من غvهُ ُسن©ة َحَسَنة فله أجُرها وأجُر من عمل بها بعدَ 
ئة ¡ن عليه ِوْزرُها َوِوْزُر َمْن عمل بها من بعده، 5ء، ومن َسن© � اإلسالم ُسن©ة سي# 

vينُقَص من أوزارهم 5ءأن  من غ« .)Ï(  

إن ما تم بسطه من معينات O تفاعل القنوات الفضائية اإلسالمية مع الرأي 
العام �عاÉة تلك ا�جمات ال�سة من القنوات العلمانية والغربية O ا�جتمعات 

وية العربية واإلسالمية؛ Ä أقوى وأشد العوامل ا�ساعدة � اإلسالمية �سخ ا�
وبسط الرؤية اإلسالمية ع² تلك القنوات اإلعالمية،  ،وقف تلك ا�جمات

  .فا|عامل با�ثل � هذه ا�حfت هو األجدر إلظهار اNق وÖزهاق ا&اطل
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ا جادة هذا غvه، يتطلب إأو  إن الريادة وا|مï � أي عمل، سواء ¡ن إعالمي�
العمل، والسý |طوير العامل# فيه بش� يتالءم مع ما يتطلبه ذلك العمل، وÖزالة 

يطبق O اÉانب اإلعال� أن  ما يواجه العامل# فيه من صعوبات، وهذا Îب
 O #هنا تدريب اإلعالمي Üالفضا- �مة واإلسال� بصفة خاصة، وال أع

وتم اNديث عنه � الفصل -هذا اÉانب مهم أن  اÉانب ا�هاري ا ظري، فالشك
، ولكÜ أسà هنا إللقاء الضوء O تدريب اإلعالمي# � اÉانب -السابق

  .الفضا- O ال�بية اإلعالمية

وÖذا ¡نت ال�بية با�فهوم العام Ä عملية �مة، |كييف الفرد ليساير 
ال�بية عملية خارجية  ويتالءم مع تيار اNضارة اoي يعيش فيه، وبهذا تصبح

ä ،ضاري العام  يقوم بها ا�جتمع |نشئة األفرادNيسايروا ا�ستوى ا)Ï( أما ،
مصطلح اإلعالم فيمكن إÎازه بأنه تلك العملية االجتماعية، ال^ يتم 

اÉما�ت داخل أو  بمقتضاها تبادل ا�علومات، واآلراء، واألفfر ب# األفراد
  )=(. ا�ختلفة، |حقيق أهداف معينة تا�جتمع، وب# ا�قافا

و�ا سبق بيانه يمكن وضع تعريف لل�بية اإلعالمية O أنها إعداد 
يُتقن اإلعالميون مهارات أن  اإلعالمي# ألداء العملية ال�بوية؛ إذ ال يك±

تتسق مع قيم وأهداف ا�جتمع ا�علنة � سياسته أن  العمل اإلعال�، دون
ا�شار�ة بينهم وب# ال�بوي#، السيما � هذا الزمن، اoي بدأت ا�كتوبة، وÇقق 

ا، وما áم عنها من اضطرابات، Çاول ا وخارجي� أن  فيه االÆرافات الفكرية داخلي�
ّل بوظائف ا�ؤسسات اإلعالمية وال�بوية، � تأم# حاجات األفراد مثل ِ

ُ
Ý :

   إ� تربوي رشيد، واNاجة  سلوكإ� األمن االجتماÌ، واNاجة إ� اNاجة 
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  )Ï(.متوازنإعالم 

مفهوم هذا أن  لقد ظهر مصطلح ال�بية اإلعالمية � أواخر الستينيات، إال
ا�صطلح تطور بدرجة كبvة؛ حيث ر�ز ا²اء O إمfنية استخدم أدوات 

و�لول السبعينيات بدأ يُنظر . االتصال |حقيق منافع ملموسة، كوسيلة تعليمية
ال�بية اإلعالمية O أنها تعليم بشأن اإلعالم، يتناول تقنية وسائل اإلعالم  إ�

  .اNديثة، ويناقش ا|عبv عن اoات بوصفه جانبًا من ا�عرفة اإلنسانية األساسية

ال�بية اإلعالمية O أنها م�وع دفاع يتمثل هدفه � إ� و�ثvًا ما ¡ن يُنظر 
�خاطر ال^ استحدثتها وسائل اإلعالم، فقد انصب 5اية األطفال والشباب من ا

، وتشجيع الطالب O »غv ا�الئمة«ال��O ï كشف الرسائل ا�زيفة والقيم 
  .رفضها وÐاوزها

vأن  غ Üال�بية اإلعالمية أخذت تتجه صوب اتباع نهج ذي طابع تمكي
فهم ا�قافة إعداد الشباب لإ� أي إجادة مهارات ا|عامل؛ إذ يهدف  ،أوضح

ها، وا�شار�ة فيها بصورة اإلعالمية ال^ Çيط بهم، وحسن االنتقاء وا|عامل مع
  )=(.فعالة

ن ا اس من تفسv ا�واد اإلعالمية، ومن  وÖذا ¡نت ال�بية اإلعالمية تمك#
يصبحوا منتج# أو أن  تكوين آراء واعية عنها بوصفهم مستهلك# �ا،

اية ال^ تتوخاها ال�بية اإلعالمية Ä تطوير ا�لfت للمضام# اإلعالمية، فالغ
ع O ا�شار�ة  ا قدية واإلبداعية �ى الشباب، فإن العناية بالوÌ اإلعال� يشج#

  .الفعالة � ا�جتمع

                                           

��� H�?'�� �E�� 4� �67M L 3�,!� ��:� ,��"�7 �OM 42 3�2 ,=>�$�� =>2?��* 
���  =+'�JV� L =+>����� ���sU+J�� ^+�>G ��V� =��E L �:�!V� =>�$�� =>2?�� �"�ZE �sU� ��3�M 4�

 ,��"��� ,="]��1�� =>2�����TT	#* 



−�S −  

فالوÌ اإلعال� جزء من تكوين الفرد، و�اصة اoي لم يصب حًظا ¡فيًا من 
ا بأحداث الساعة من خالل اطالعه O الوسائل ملمً  ،ا|عليم إذا ¡ن واعًيا ببيئته

اإلعالمية، وقادًرا O استخدام أدوات االتصال � ا|عبv عن ذاته، سيصبح 
  .مواطنًا أفضل تكوينًا وأكë الÓاًما

 vا|فك O اإلعال� �ى الفرد ينتج عنه ال�بية Ìفاالهتمام برفع الو
 نýأن  مشبعة با�واد اإلعالمية، وينب�  ا ا قدي ا|أمö؛ إذ إننا نعيش � بيئة

وسائل اإلعالم ال تقدم ¢رد عرض بسيط للواقع اارå، بل تعرض تراكيب أن 
مصاغة بعناية تع²# عن طائفة من القرارات وا�صالح ا�ختلفة، والوÌ اإلعال� 
يساعدنا O تفكيك عملية تصنيع ا�واد اإلعالمية، وO فهم ا�نتجات 

  .اإلعالمية، ومن ثَم فهم كيفية استخدامها

ودون اوض � تعقيدات ا|نظv اإلعال� يمكننا اختيار ثالث مهمات 
تساهم به وسائل اإلعالم أن  �عرفة مدى ما يمكن ؛للتوظيف وا|أثv اإلعال�

� ¢ال إبراز وترسيخ ا�عطيات اNضارية لإلسالم � ا�جتمعات ا�سلمة 
  :ا ا�همات Äوخارجها، وهذ

 
ً
  .مهمة تشكيل الوÌ ا�رتبط بعمليات صناعة الرأي العام :أوال

 
ً
ا|طبيع االجتماÌ ا�رتبط بعمليات أو  مهمة ا|نشئة االجتماعية، :ثانيا

وبلورة السلو�يات ب# أفراد ا�جتمع و�اصة  ،وتغيv ا�واقف ،ا|عزيز وا|عليم
  .األطفال، وا اشئة منهم

 
ً
ا|بليغ واالتصال اإلنسا¸ ال^ تستهدف إبالغ رسالة اإلسالم مهمة  :ثا4ا

  )Ï(. يقية ورّد الغارات ا�وجهة ضدهلآلخرين وتوضيح صورته اNق

                                           

��� � (J>:�� y1!�� #$��] ,��:�� =!J>9 * ,��5+2 ,=+>2���� ��+i��� ��+)�3] q+7�� ,�+)�" ��I+u
�TT�#* 



−�T −  

إن ال²امج السياسية واNوارية بشأن �تلف القضايا ال^ تهم الشأن# العر� 
ارات وا�و	، ووجود عناù �تلفة االÐاهات وا�قافات O منصة تلك اNو

اNية، وال^ يتحقق كثv منها من خالل مشار�ة مباðة من اÉمهور ع² 
االتصاالت ا�اتفية، بما يوجد نوً� من ال�²انات الشعبية بشأن القضايا اÉوهرية؛ 
Ø ذلك يضع تلك ال²امج اإلعالمية � مقدمة اطوات ال�ورية للنهوض بواقع 

ا þدم اNقيقة، ويشارك � صنع الواقع الوÌ اإلعال� العر�؛ �ا يُوجد  توتًرا إÎابي�
  )Ï(. ر أك² من اNيادية وا�وضوعيةبقد

 O ابيات الواقعةÎتويه الفضائيات من ا�ضار واإلÇ إن ا|ثقيف العام بما
أبناء األمة øورة، ال تقع فقط O �تق الفضائيات واألÑة وا�ؤسسات 

أن  تتعدى ذلك بكثv؛ فيلزمأن  فحسب، بل Îب ا|عليمية وا��ة وا�صلح#
أO نتيجة �كنة، فيجب إ� تتfتف جهود ا�ؤسسات ا�دنية ا�تنوعة للوصول 

توفv شبfت للمعلومات، وÖنشاء مكتبات تضم ا�راجع وا�صادر األساسية لتين 
وÇذر اإلسال�، وÖقامة معارض متنوعة Ðسد معالم وآثار الفضائيات اإلسالمية، 

من القنوات الغربية وا�ستغربة، و�ذا تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة لعرض 
وجهات ا ظر اإلسالمية � العديد من القضايا ا�تعلقة بالفضائيات؛ �ا يساهم � 
ز O تكوين  توسع دوائر االهتمام بالفضائيات اإلسالمية واإلصالحية، وºف#

فرًصا أوسع الطالع الغربي# O الوجه صورة موضوعية ألبناء األمة، ويوفر 
  .اNقي½ لإلسالم

وهذه ا�عوة ليست باÉديدة؛ فإن كثvًا من ا�ؤسسات اإلسالمية الfئنة � 
أمريكا وا�ول األوروبية تقوم بنشاط حيوي � ميدان ا|ثقيف العام � ا�جتمع 
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أسس �م األمريكي، مثل ا�جلس اإلسال� األمريكي � واشنطن، واoي ت
Ïèèê هود سابقة قام بها ا�سلمون األمريكيون من أصولÉ اÎًم، وجاء إنشاؤه تتو

 ،عندما أقاموا أول مؤتمر |نمية الوÌ السيا÷ �ى مسل� أمريكا ،إفريقية
 القنوات وزيادة فاعليتهم وتأثvهم ا�قا� والسيا÷ � ا�جتمع األمريكي ع²

  )Ï(. الت�يعية والسياسية

Èديسم² �» ا�جلس اإلسال� العال�« دن تأسس  و Ïèõè م بوصفه هيئة
خدمة اإلسالم O مستوى �ل�، و¢اهدة «إ� ذات طبيعة ��ية تهدف 
W ر ا�عاديةfتكوين رأي �م إسال� قوي «إ� ، ويطمح ا�جلس »األخطار واألف

�ث القضايا « إ�، ويتطلع ا�جلس »ورشيد بشأن القضايا العا�ية ا�همة
� نظامه - ، وºدد ا�جلس »اإلسالمية ا�عاùة، وÎÖاد اNلول ا�ناسبة �ا

تنظيم : بعض الوسائل ال^ يستع# بها |حقيق أهدافه، ومن أهمها -األسا÷
ا�ؤتمرات وا دوات وا�ورات العلمية، وÖنشاء مراكز ووحدات لتراسة وا&حث، 

ب، وÖعداد ال²امج اإلذاعية وا|لفازية، ورصد وÖصدار الصحف وا�جالت والكت
ما يُكتب وُيقال عن اإلسالم وا�سلم#، وغv ذلك من الوسائل، ويو	 ا�جلس 

  )=(. لإلسالم � الغرب جّل اهتمامه قضية الصورة ا�شوهة

أو  لقد حذا الكثv من وسائل اإلعالم حذو تلك ا�ؤسسات، سواء � الغرب
اإلسال�، � ن� الوÌ ب# أبناء األمة، ولكن هناك بعض داخل الوطن العر� و

ال�اجع ا�الحظ � أداء اإلعالم العر� ا�وجه Æو خارج الوطن العر� من أجل 
تُلصق به � Ø مناسبة، وذلك أن  ا�فاع وا|²ير ودفع االتهامات ال^ يمكن

عن فكرة  م، وازداد منطق ا|خêêÏö=بعد أحداث اNادي ع� من أيلول 
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ا�واجهة للعدوانية األمريكية والصهيونية، وأض= اNديث عن أو  ا|صدي
وحدة األمة العربية � مواجهة األطماع، و�ذلك حق العرب � ا�قاومة، ورفض 
االحتالل، حديثًا شبه §رم؛ خوفًا من تهمة تشجيع اإلرهاب، ويظهر ذلك بوضوح 

» اNرة«قناة  نفسه اoي تتبعه منطقلل � تقليد بعض القنوات الفضائية العربية
األمريكية � توصيف ا�قاوم# وا�جاهدين الفلسطيني# والعراقي# بأنهم ¢رد 

ح« قتلة وÖرهابي#، وتقلصت ال²امج أو  خارج# عن القانون،أو  مسلح#،
اNوارية ال^ تتناول قضايا قومية معاùة، إال من بعض االستثناءات، واتسعت 

يُبعد تهمة أن  ال²امج ال�فيهية ومسابقات التسلية، و� ما من شأنه مساحة
مة ا��وعة � فلسط# جانب ا ضال العر�، ومساندة ا�قاوإ� الوقوف 
  )Ï(.والعراق

ا�ول الغربية قاطبة Çارب وتقاوم عمليات الوÌ أن  و�ا Ðدر اإلشارة إ!ه
أكانت ع² الصحف أم اإلن�نت أم  اإلعال� من قبل القنوات اإلسالمية، سواء

وتيت من أدوات ما!ة وتقنية للسيطرة 
ُ
الفضائيات، فÒ تسà بكل ما أ

واالستحواذ O عقول أبناء األمة، وذلك بعد فشلها � اNمالت العسكرية، 
ويتضح ذلك من مقولة أحد الوزراء الفرنسي# بعد انسحاب قوات بالده من 

قيا Çققه بقوة السالح � اÉزائر وشمال إفريأن  فرنساإن ما لم تستطع «: اÉزائر
، قا�ا �برة �ن سمعها � حينها، ولكن األيام )=(»سوف Çققه با�قافة بعد ذلك

  .أثبتت صدق تلك ا�قولة

لم تكن فرنسا وحدها Ä ال^ تسà لالستحواذ O أك² قدر من العقول 
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ضمن ¢موعة كبvة من ا�ول ا�ستعمرة، باستخدام آ!اتها ا�قافية، بل إنها تأ¯ 
ولكن O الطراز اÉديد من االستعمار، ليس االستعمار ا|قليدي، بل استعمار 

  .القلوب والعقول

بفضل ما تمتلكه من وسائل تقنية متقدمة، -لقد باتت الفضائيات الغربية 
بعض تؤثر � العالم، وبات  -وتكنولوجيا فائقة القدرة، وقدرات ما!ة ضخمة

شبابنا يتأثرون بصورة ملحوظة بما تصّدره الفضائيات إ!نا من أفfر وفلسفات 
¢تمعنا وثقافتنا ب¶ء، وال يمكن مواجهة إ� وسلو�يات وأخالقيات ال تُمّت 

، فال يمكن مواجهة اإلعالم هانفس الوسائل واألدواتبذلك ا|حدي اطv إال 
وي ومؤثر، وال سبيل �واجهة ثقافة الغر� �مة إال بإعالم إسال� ملÓم وق

مع اختالف  هانفسالطريقة بالصورة الشديدة ا|أثv � الرأي العام العال� إال 
وهذا هو الطريق الصحيح �واجهة Çديات اإلعالم الغر�، .. ا�ضمون وا�حتوى

 من
ً
نتحدث دائًما عن غزو اإلعالم وا�قافة الغربية، Îب علينا أن  وبدال

دة من الوسائل ا�تاحة  ا � تقوية إعالمنا؛ �يث يكون مؤثًرا � �تلف االستفا
  )Ï(. وصوته مسموً� � أرجاء العالمðائح ا�جتمع، 

إن القوة ال^ تمتلكها الفضائيات للتأثc O vيع طبقات ا�جتمعات جعلت 
Nا�حدودة � ¢االت ا vميع يُقّرون بأهمية الفضائيات وفوائدها غÉياة ا

توظف وتستخدم أن  والنشاطات اإلنسانية، وoلك ¡ن O العقلية اإلسالمية
ل ما نراه من سلبيات الفضائيات  إ� القنوات الفضائية بالطريقة ال^ Çو#

و§ّفز للخv وا|قدم � cيع  ،إÎابيات تُستثمر � ن� وبّث ما هو مفيد ونافع
O القيم وا�بادئ ا�ينية واإلنسانية ¢االت اNياة، وºافظ � الوقت نفسه 

  .واألخالق القويمة ال^ ºرص عليها Ø إنسان سوّي � هذا العالم
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الوجود القوي ومع هذا واإلعالم اإلسال� الفضا- ما زال متواضًعا للغاية، 
، وما تبعها من قنوات أخرى ¡�جد والفجر وا اس �artحطة اقرأ ا|ابعة لشبكة 

اإلعالم الفضا- العر� ما زال أن  ، إال)ا اطقة باإلáلïية(�دى والر5ة وا
§كوًما بالقاعدة ا�تبعة � الوسط اإلعال� عموًما، وÄ العلمانية ا&حتة؛ حيث 
يتم الفصل القÍي لتين عن خطة العمل، وþصص وقت §دد من ا&ّث 

ال²امج األخرى، وال  تشكيلةإ� لل²امج ال^ يتم تصنيفها ك²امج دينية تضاف 
Ýرج عن حدودها، بينما يظل االÐاه العام للقنوات الفضائية §كوًما 

روها أنها اNل الوسط ح« �  -اNيادي -بأيديولوجية العلمنة ال^ يف�ض منظ#
oي يسوده منذ ا�جتمع اأو  ��نا اإلسال�، وبغّض ا ظر عن خصوصية اإلسالم

  )Ï(. أربعة ع� قرنًا

نا تظهر أهمية دور الرقابة اإلعالمية � القنوات اإلسالمية للحفاظ O وه
العر� واإلسال� فÒ تعمل  قيم، و�دات، وتقا!د، وثوابت، وعقائد ا�جتمع

O:)=(  

Ï-نيف وألخالقنا و�داتناNمنع بعض الرسائل ذات ا�عا¸ ا�نافية �يننا ا.  

أو  مة �جتمعاتنا، وذلك باNذفتغيv � بعض الرسائل ح« تصبح مالئ-=
 .ا|عديلأو  اإلضافة

æ -إبراز O تقليل أهمية موضوع بعينه للمشاهدينأو  العمل. 

ا|أثO v بعض وسائل اإلعالم األخرى، وذلك بعرض أفfر بعض الُكت©اب -<
 .ا�دامة، وÇذير ا�تابع# منها
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ن ضعف القدرات يظهر من ضعف � القنوات اإلسالمية ا اتج عومع ما 
الفضائيات اإلسالمية O الساحت# العربية  ؤديهما تأن  ا�هارية، وأيًضا ا�ا!ة، إال

إ� واإلسالمية هو عمل ضخم، فلقد تمكنت القنوات اإلسالمية من الوصول 
ما زال يعيش � ا|يه؛ أو  ðائح ا�جتمع ¡فة، و�ثv من هذه ال�ائح ¡ن

قوم به القنوات اإلسالمية من تثقيف وتعليم وÖخبار فازدادت علًما بفضل ما ت
  .ا|عامöأو  تكون، سواء � اÉانب ا|عبديأن  عن حياة ا�سلم كما ينب�

O حد بعض اإلحصائيات، % ê<إ� إن نسبة األمية � الوطن العر� تصل 
ا�جلة وذلك أو  الصحيفةأو  وهذا جعل من الصعوبة بمfن ا|واصل ب# الكتاب

لرجل البسيط اoي ال Îُيد القراءة، ولكن بفضل انتشار ا|لفاز � معظم ا
ا&يوت � وقتنا اNاø جعل من السهولة بمfن تثقيف وتعليم هذه ال�ائح 

ا    .بأمور دينها ودنياها أيًضا - قبل الفضائيات  -ا�نسية إعالمي�

شاهد، بل تعدى لم يقت] دور الفضائيات O تقديم العبادات وا�عامالت للم
ذلك � كثv من القنوات، وذلك �سن استغالل هذه الطريقة ا�عوية بفضل 
ا�شايخ والعلماء وا��ة؛ فنجد بعض القنوات اإلسالمية تسÉ àلب وجذب 

قافلة ا|دين، ح« إننا اآلن ال نستغرب إ� فئات من الشباب والفتيات وضمهم 
من ) س(حدى القنوات يقدمه من حديث شاب مع صديقه عن برنامج � إ

 -أي الشيخ  - العلماء، وعن براعة الشيخ � توصيل ا�علومة، وأنه أو  ا��ة
يُن4ِ ا اَس أحوا�م الشخصية ا�همة �تابعة برنامج يقرأ فيه الواقع أن  استطاع

  .اoي نعيشه بعيون إسالمية

|غريب ا�ختلفة، لقد استنهض ما حل© با�جتمعات اإلسالمية؛ نتيجة لعوامل ا
يُد8 بدلوه � أن  ومنها الفضائيات، كثvًا من ا�صلح# وا��ة، ف� منهم حاول

اv إ� إمfنية ا�ساهمة وا�ساعدة للوصول بالقنوات الفضائية اإلسالمية 
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ا�نشود، فهذا بما أعطاه اهللا من مال، وذاك بما أعطاه اهللا من علم، وهذا بما أنعم 
وُحسن توصيل مراد الشارع لعباد اهللا بكافة  ،ن قدرة O ا�عوةاهللا عليه م

وهكذا، تم ا|fمل وا|fتف � عمل عدد ال بأس به من القنوات .. ðاهم
 تؤثر تأثvًا بَي#نًا واضًحا � ا�جتمعات اإلسالمية، إالأن  الفضائية، ال^ استطاعت

شاد وا|وجيه من قبل يوضع � بوتقة اإلرأن  هذا اÉهد الطيب Îبأن 
ا�فوات من أو  ا�تخصص# � هذا العلم، فلقد لوحظ وجود كثv من األخطاء

  )Ï(.يتدار�وهاأن  ¡ن Îب عليهم# O تلك القنوات، القائم

لقد تزامن ابتداء بث العديد من القنوات الفضائية اإلسالمية � ف�ة وجïة، 
ا�يÜ، ونتج عن هذا تكرار � الكثv مقارنة بالقنوات األجنبية ذات االهتمام 

من خطة وخريطة ا&ث، و�ذلك ا�ادة ا�قدمة، بل � كثv من األحيان ¡دت 
ُمِعّد هذا ال²نامج هو أن  إ� تكون متشابهة، ح« وصل األمرأن  أسماء ال²امج

 نفسه معد ال²نامج الشبيه � القناة الفضائية األخرى، وÖذا ¡نت هذه Ä ا تيجة
O مستوى القنوات، فا تيجة األصعب ¡نت O ا�شاهد وا�تابع؛ إذ أصابه نوع 

  .من ا�لل � كثv من األحيان من ال²نامج األصö ومن ال²نامج ا�نسوخ

��#.�/� ����01'� 2����'� 3( 456�� 789 �#	: 

Ï-فبعض القنوات اإلسالمية ال^ لو©حت ببعض ا�منو� Üت ا�اجس األم
 -ال��O ï اÉانب اÉهادي  -مثل ا�خول مع اNكومات � بعض ا�هاترات (

.. من منطلق إسال�أو  بعض القنوات ذات اÐاه حز�، لكنها بلسان إسال�
ا بإغالق قناة،)إلخ Çذير قناة �ا Îعلها تضع اNواجز الكثvة أو  ؛ فÒ تتأثر سلبي�

يتطلع �ا كثv من ا�شاهدين اoين ال  ا�توهمة بشأن بعض ا�وضو�ت ال^
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 من 
ً
Îدون ا�تنفس �م إال � قنوات غv إسالمية، و�ن األو� بهذه القنوات بدال

تقوم بتعديل عملية طرح ا�واد ذات اNساسية، ولقد أن  الوقوع � هذه السلبية
، )مêêè=بداية �م (رأينا كثvًا من القنوات اإلسالمية � أحداث ¢زرة غزة 

ا �شايخ وعلماء ود�ة بشأن Ýاذل  تتحدث بكل وضوح وùاحة، و�ن ا قل حي�
سالمية دون أي Çفظ بعض ا�ول العربية واإل بعض اÉهات ا�سؤولة �

  .ملحوظ

انطبع � أذهان كثv من ا�شاهدين وا�تابع# لل²امج ا�ينية � القنوات -=
امة ال^ قد يطرحها أصحاب الفضيلة الفضائية اإلسالمية حالة اÉمود وال]

 حلقةَ أو  علمٍ  ا�شايخ والعلماء، فال يكاد يُرى الشيخ يبتسم، وهو يل½ درَس 
وÖن ¡ن هذا  - ، مع ال��O ï سلبيات ا�جتمعات العربية واإلسالمية وعٍظ 

دون إلقاء الضوء O اإلÎابيات ا�وجودة � ا�جتمعات العربية  -أقرب للواقع
المية، ودعم هذه اإلÎابيات وجعلها أساًسا لالنطالق Æو معاÉة تلك واإلس

 .السلبيات

æ -،ذب � ال²نامج الواحدÉقد يكون � عدد من أو  انعدام عوامل ا
ال²امج، مع وضوح الرتابة � العمل اإلعال� � الفضائيات اإلسالمية، كمن 

أسماع وأبصار ا�شاهدين، يسكبها � عقول وأن  عنده بعض ا�علومات ال^ يريد
دون ا|فكv � عملية القبول �ى ا�شاهد، ودون سؤال هل هناك استمتاع �ى 
ا�شاهد، وهو يتل¹ تلك ا�ادة اإلعالمية اإلسالمية أم ال؛ وهل ا�ادة ا�عروضة 

ي�ك الشخص العادي ذلك الغثاء ا�وجود � القنوات أن  بديل إسال� �كن
ويتجه للقنوات اإلسالمية ل? يتابعها، وذلك بالطبع يتوقف  الفضائية األخرى،

O جانب التشويق واإلمتاع � ا�ادة ا�قدمة، أم هو واجب يؤد©ى دون ا ظر 
 .للنتيجة
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القريبة منها � القنوات الفضائية العامة أقرب للواقع أو  ال²امج اإلسالمية-<
لقنوات اإلسالمية، وأقصد ال� اoي يعيشه ا�شاهد من تلك ا�قدمة � ا

بكلمة أقرب من اÉانب السيا÷ واالجتماÌ، وÈ ا�وضو�ت ا�طروحة بش� 
ا � العمل اإلعال� ف± تلك ال²امج اإلسالمية � . �م، فعامل اÉرأة مهم جد�

موضوع اNلقة يكون من ا�وضو�ت اNية، ويقوم مقدم أن  القنوات العامة áد
ا�شاهدين O رأي الشارع اNكيم � القضية، و�ذلك يقوم ال²نامج بإطالع 

 .من يمثلهم |قريب وجهات ا ظرأو  باالتصال با�سؤول# اNكومي#

í-من مرة ëمن أن  لقد الحظت أك ëاري � قناة ما امتدت أكÐ مدة إعالن
=ê  واألصل � ا�ادة اإلعالنية � القنوات الفضائية أال تزيد عن (دقيقة>ê  ثانية

، وهذا �ا الشك فيه Îعل ا�شاهد يشعر با�لل وا فور من هذه )O أق' تقدير
أن  اإلعالنات، وقد يتعدى األمر ذلك باالبتعاد عن تلك القناة، واألكë من ذلك

يأ¯ هذا اإلعالن الطويل خالل برنامج يُقبل عليه ا�شاهدون �ا يُفقد ال²نامج 
 .دينحيويته وقبوW �ى ا�شاه

ñ- القنوات الفضائية بش� �م هدفها األسا÷ جذب أك² قدر �كن من
منها يعمل للوصول �ذا ا�دف O حسب  *� أن  ا�شاهدين وoلك áد

األيديولوجية ال^ يتبناها، فهذا مهتم بال²امج ا�ابطة، وهذا مهتم باألفالم 
Îتمع اÉميع O وا�سلسالت وا�Íحيات، وهذا باألخبار وهكذا، ولكن 

تضعه القنوات اإلسالمية أن  ا�دف ذاته، أي جذب ا�شاهدين، وهو اoي Îب
 .نصب أعينها

Û-÷القنوات اإلسالمية عدم تنا O بÎ  إغفال تلك األقليات ا�سلمة أو
ا�وجودة � ش« بقاع العالم، فال يكاد يُذكر أحوال ا�سلم# واحتياجاتهم � 

ا�بتعث# أو  أحوال ا�سلم# العامل# � دول اليجأو  � روسيا، أو أد(ل إفريقيا
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ا�سلم# � أمريكا و�ندا ونيوز دا وغvها من ا�ول، مع øورة وجود برامج 
حية تستقبل استفسارات وأسئلة تلك ا�جمو�ت من ا�سلم# � أÆاء العالم، 

 .ش°توÖلقاء الضوء O مش°تهم، والسý �عاÉة تلك ا�

õ- ش� سؤال O قدمت تلك القنوات الفضائية برامج خاصة بالفتوى
بريد  -فاكس (وجواب، سواء أكان O ا�واء مباðة أم بالطرق ا|قليدية 

، �ا ¡ن W أثر طيب وأثلج قلوب كثv من ا�سلم#، وهذا )بريد �دي - إلك�و2 
أن  قر©ب ا اس من ا�ين، إال تلك القنوات، و�ذلكإ� قر©ب الكثv من ا اس 

ا�ش�ة � هذا األمر تكمن � من نستف^؟ ومن اoي Îُيب O األسئلة؟ وما 
Ä ا�عايv ا�وضوعة �ؤالء ا�فت#؟ فهل Ø من Îد � نفسه القدرة O الفتوى 

W  وط ومؤهالت اإلفتاء؟أن  يف^ دونأنð تتوفر فيه! 

ايv للمفت#، ولقد ظهر الكثv من الفتاوى فfن البد من وضع ضوابط ومع
وشغلتهم لف�ات طويلة، مثل فتوى إرضاع  ،ال^ أثارت حفيظة كثv من ا اس

مساجد قام ببنائها الفنانون من (الكبv، وÖقامة ا�ساجد بأموال ُكسبت من حرام 
 ).ا�طرب# والراقصات

أن  عليهن إ م آخر؛ إذإن اإلعالم اإلسال� يواجه Çديات ال يواجهها أي إعال
يتغذى O شهوات ا اس أن  Îمع ب# اÉاذبية وااللÓام، وoلك فإنه ال يستطيع

 - كما يفعل اإلعالم اآلخر  -ورغباتهم، كما ال يستطيع �ادعة ا اس واستغال�م 
ولكن مع هذا فإن ترسيخ وجوده � الساحات العا�ية ليس باألمر ا�ستحيل إذا 

 )Ï(. ± من الوÌ واإلخالص والعزيمةما يكتوافر �ينا 

تتfتف اÉهود اإلسالمية، فأغنياء ا�سلم# مطا&ون ببذل أن  وعليه Îب
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األموال ووقف األموال من أجل إنشاء ا�ؤسسات اإلعالمية، وÖن ا��ة وا�ثقف# 
مطا&ون بأن يسعوا � بناء األطر اإلعالمية، وتأسيس مؤسسات اإلنتاج 

، وتوجيه الطاقات الشابة من أجل العمل � هذا ا�جال ا�هم، أما cهور اإلعال�
 Èاء منتجاته وقراءتها، وð � ا�سلم# فإن دعمهم لإلعالم اإلسال� يتمثل

  )Ï(. الة اإلعالمية ال^ يقدمها �ماإلعالن � وسائله، وÈ ا|فاعل مع الرس

جتمعات ذات األصول واÉذور يعد األمل ا�نشود من وسائل اإلعالم Ðاه ا�
تقوم بزيادة عرى الروابط، وتفعيل ا�شار�ت اإلÎابية � ا�جاالت أن  الواحدة

وغvها � �تلف نواã اNياة، .. ا�ختلفة من عوامل تنموية وسياسية واقتصادية
و�ذلك السý |وحيد ال�مة � ¢ريات األمور، �اصة ذات الطابع ا�ش�ك، وهذا 

  .طبق O الشعوب وا�جتمعات العربية واإلسالميةما ين

فاإلعالم اoي يÓايد تداوW هو اoي يقوم بإحداث ا|غيv � ا�جتمع، وهو 
اoي يهيئ ا�ناخ لوحدة األمة، فيجعل Ø إقليم يلم بشؤون األقا!م األخرى، 

كما Îعل  أناسه وفنونه و�داته وسياساته، وÎعل القادة الوطني# ºدثون الشعب،
الشعب ºدث قادته، كما ºدث نفسه، وÎعل اNوار فيما يتعلق بسياسة ا�ولة 
ميسوًرا O نطاق الوطن Hه، وÎعل األهداف وا�نجزات الوطنية ماثلة دائًما � 

يساعد O توثيق عرى ا&الد أن  أذهان العامة، ويستطيع اإلعالم الع]ي

ما�تها ا�تباعدة وثقافتها الف O ا�تها ا�نطويةcرعية ا�تباينة، وأفرادها و

حسن استخدامه
ُ
  )=(. نفسها، وذلك إذا أ

تكون عليه أمة تقاربت فيها أن  هذا وما ُذكر آنًفا هو األصل اoي Îب
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فأغلب ا�ول العربية تدين -ا�قافة، واللغة، واالهتمامات، وح« ا�ين 
 حد كبv، إالإ� ا!د اآلباء واألجداد ، و�ذلك ا�حافظة O �دات وتق-باإلسالم

الغرب وال�ق ال يريد ذلك ألمتنا، ويسà بكل ما أو� من قوة &ث الُفرقة، أن 
بعض من جهة ومن جهة مع ا�ول العربية واإلسالمية بعضها ون� العداوات ب# 

بها من أحداث، مع غض الطرف عما  يطخرى؛ جعل Ø دولة مهتمة بما ºأ
  .ت ا�جاور، اoي هو � األصل شقيق �اºدث � ا&

� أحضان الغرب، �ا  -صح ا|عبv ن إ -و�ا ¡نت نشأة اإلعالم الع]ي 
جعل W ا!د العليا O ا�دى ا&عيد للتحكم � كثv من ¢ريات األمور � 
بتان كثvة، وخاصة العالم ا�الث، ومنه ا�جتمعات العربية واإلسالمية، واÐهت 

ا|ضليل، وÖ&اس إ� من= يتجه إ�  -خاصة ع² الفضائيات -لرسالة اإلعالمية ا
  :اNق ثوب ا&اطل، وÖظهار اÉا¸ بمظهر الضحية، والعكس صحيح؛ ومن ذلك

Ï- ما يُشاع من ربط اإلسالم باإلرهاب، وما ُفَبث ويتناقل من حب ا!هود
  !للسالم

�سلم# فتجدهم يرو#جون ا&عد عن ا�قة والعلمية عند اNديث عن ا-=
 .�مارسة حكومة السودان للرّق � اÉنوب، وا|طهv العر@ � دارفور، وÆو ذلك

æ -وسياسة الكيل بمكيال#؛ إذا|طفيف، وازدواجية ا�ع ،vالعال�   اإلعالم  يعد اي
ان حر�ت Çررية م�وعة، بينما اNر�ت# االنفصا!ت# � إندونيسيا وجنوب السود

 . )Ï(لب# حر�ت إرهابية غv م�وعةتا ا�جاهدين � كشمv وجنوب الفحر�

االÆياز ا|ام ضد الفكرة اإلسالمية الصحيحة، والسý ا�ؤوب لزرع بذور -<
بن اوهذا الكيد اoي لم ينقطع منذ أيام عبد اهللا بن أÚ -ا|فرقة ب# ا�سلم# 
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، اoي ظهرت طبعته )وفارادج. ج. ت(مروًرا بكتاب الوزير الروما¸  -سلول
م، بتقديم لويس رينو األستاذ � Hية اNقوق وFية <ÏèÏاألو� باللغة الفرنسية �م 

العلوم السياسية، Ø ذلك كشف عن مدى جّدية األوروبي# واهتمامهم بالقضاء 
مائة «لكتاب وعنوان ا. O وحدة األمة اإلسالمية، � ظل كيان ا�ولة العثمانية

، وهو موجود � أرشيف وأوراق وزارات خارجية ا�ول )Ï(»قسيم تر�يام�وع |
  )=(. صفحة من القطع ا�توسط ñíêتاب األوروبية، وتبلغ صفحات الك

و�ذلك قام اإلعالم الغر� بال�ويج التفاقيات سايكس بيكو، وسان ريمو، 
مناطق نفوذ  إ�واتفاقيات باريس، ال^ قُسمت بموجبها ا&الد العربية واإلسالمية 

برنارد (ت]ºات ا�ست�ق ا!هودي ا�عاù إ� واستعمار ب# ا�ول األوروبية 
إن ا�نطقة ا�متدة من باكستان ح« ا�غرب ستب¹ � «: ال^ يقول فيها) لويس

، وال^ ظهرت )æ(»ظر � اريطة السياسية �و�ايُعاد ا أن إ� حالة اضطراب 
vها من دول العالمو آثارها اآلن � كشمvالسودان وغ.)>(  

ت الغربية وال�قية الساعية للسيطرة O عقول والاØ هذه ا�حومع 
ا�جتمعات العربية واإلسالمية إال أننا áد نوً� من ا|ماسك � القضايا الك²ى 
ال^ تنصب � ُصلب العقيدة اإلسالمية، مثل ما رأينا � أحداث غزة أوائل 

=êêè غزو العراق، والرسوم ا�سيئة، وحرق القرآن الكريم � أفغانستان م، وقبلها
  .وجوانتامو، وغvها من األحداث العظام ال^ Nقت باألمة العربية واإلسالمية
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لقد فُرَِض O اإلعالمي# و�اصة اإلسالمي# منهم استغالل مثل هذه 
قضاء O االفة األحداث للعمل O توحيد األمة، فمنذ انفرط ِعْقد األمة بال

لم Ðتمع األمة O مثل ما  )Ï(م O يد مصط. كمال أتاتورك <=Ïèاإلسالمية 
  .اجتمعت عليه � هذه األحداث العظام ال^ أ�©ت باألمة

ت اجتماع وتوحيد األمة O والاوهنا تأ¯ فائدتان عظيمتان ناÐتان عن §
ائيات، وÄ ترسيخ تلك قضاياها الك²ى ع² وسائل اإلعالم، وخاصة الفض

 القضايا � عقول ونفوس ا اشئة خاصة األطفال والشباب، و
ً
تفعيل تلك  ثانيا

أو  ت الغربية وال�قية ا�اعية لنسيان تلك القضايا،والاالقضايا ومواجهة ا�ح
القواسم ا�ش��ة مع Ø إقليم دون آخر، أو  ح]ها O أبناء شعبأو  تفكيكها،

  .اا�شار إ!ها سابقً 

ع² الفضائيات �ثها تكون القضايا ال^ يتم أن  øورةإ� وÎب ا|نويه 
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تكون أن  ،ا�سلم# فيها Hمة |وحيد ، وال^ تهدفوغvها من وسائل اإلعالم
قومية، فلقد أذاقتنا تلك أو  ذات رؤية مبنية O أسس عقائدية وليست عرقية

  .د سقوط االفةا��وى الفاسدة الويالت ع² تلك العقود من بع

و ا � ا�هاجرين واألنصار أسوة حسنة؛ فلقد ¡ن يفرقهم الكثv من األمور 
وغvها من األمور اNياتية ال^ لم  -ا&ت-مثل اللهجة والطباع وحب ا�نشأ 

تمنعهم من ا|جمع O قضيتهم الك²ى، وÄ هّم رفعة هذا ا�ين ون�ه وا�عوة 
  .ا آتاهم اهللا من قوةإ!ه، واNفاظ عليه بكل م

ترتكز عليها Ø من الفضائيات، وباA أن  تُعد العوامل ا�ؤثرة ال^ Îب
كثvة ومتنوعة، وÄ أكë  ،وسائل اإلعالم Nّث ا�سلم# O ا|وحد، ونبذ الفرقة

' ضمن هذا ا&حث، ولكننا نل½ الضوء O بعضها فقطأن  من ُ
Ç:  

�مة اللغة العربية أساًسا للتعارف، وتُعد  فلقد اÝذ العرب :اللغة العربية
 من حيث عدد ا�تحدث#، وÖحدى أكë الساميةا�جموعة  لغاتالعربية أك² 

، ويتوزع )Ï(مليون نسمة  ==<حدث بها أكë من اللغات انتشاًرا � العالم، يت
العديد من ا�ناطق إ� متحدثوها � منطقة اليج العر� وشمال إفريقيا باإلضافة 

  .، وتشاد وما8، والسنغال وÖري�ياوتر�يا حواز¡ألاألخرى ا�جاورة 

وللغة العربية أهمية قصوى Lى اJسلمH، فF لغة مصدري التAيع 
ّنة ا بوية، وبانتشار اإلسالم،  :األساسيO H اإلسالم القرآن الكريم، والس/

، ارتفعت مfنة اللغة العربية، وأصبحت لغة السياسة والعلم و
ً
تأسيسه دوال

واألدب لقرون طويلة � األراÁ ال^ حكمها ا�سلمون، وأثرت العربية تأثvًا 
غv مباO ð كثv من اللغات األخرى � العالم اإلسال�، ¡ل��ية أو  مباðًا
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واللغات األوروبية ¡لروسية  ،ة األخرىوالفارسية، واأل&انية، واللغات اإلفريقي
كما أنها تدرس بش� . واإلáلïية والفرنسية، واألسبانية واإليطا!ة، واأل�انية

 )Ï(.فريقية ا�حاذية للوطن العر�غv رس� � ا�ول اإلسالمية وا�ول اإلأو  رس�

أكë من  Ä ا�نطلق األم � الوطن العر�، وعليها Îتمع العقيدة اإلسالمية
èê % زيرة العربية وشمال إفريقيا، وعندما نتحدث عنÉمن العرب � شبة ا

العقيدة اإلسالمية؛ فإننا نتحدث عن القرآن والسنة وال�ائع ا�ختلفة ال^ Îتمع 
ينتبه �ا رجال اإلعالم، ويستغلوها أن  ا�سلمون عليها، وÄ أمور عظيمة Îب

سلم#، مع أهمية Ðنيب الشعوب ألي لزيادة الروابط، وتعضيد مواقف ا�
خالفات حادثة ب# السياسي#، و ا � االÇاد األورو� أسوة � ذلك، اختالف 
دول االÇاد � اللغات، وا�نافسات االستعمارية، واختالف أجندات دوW، إال 
أنهم اتفقوا O االجتماع، ونبذ الفرقة، فال أحد ينكر ا�رحلة العصيبة ال^ تمر 
بها ا�قافة اإلسالمية �مة مع تضافر اÉهود الغربية، ومن يتبعهم من بÜ جتتنا 
لكبح أّي م�وع إسال� متطور هادف للتغيv وا|جديد، و�Öدة بناء اNضارة 

 .اإلسالمية ال^ بات أبناؤها مهددين بفقدان ا�وية

 ا ف4 وأقصد بها األصول وا خوة العربية، وا�اÌ :العادات وا&قاQد
للشهامة وعزة ا فس، وا�حافظة O النشاط االجتماÌ ا�تمثل � نبذ الرذيلة، 

عليه   األجدادُ B© واNفاظ O القيم السامية، وبغض Ø ما يدعو الف ما رَ 
اآلباء، ومن بعدهم األبناء، فقد يتحدث أحد اإلعالمي# � الفضائيات عن 

يكون األمر يسvًا |وصيل ما عنده عندما ظاهرة مثل ظاهرة اNجاب مثًال، و
ملسو هيلع هللا ىلص يستثv عند ا�شاهدين جذور ا خوة، وهذا يرجعنا للمر� األعظم §مد 

وموقفه من ذلك الشاب اoي طلب منه اإلذن � الزنا، فfن رده كما جاء � 
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يا رسول : فقالملسو هيلع هللا ىلص فً« شاب�ا أ  ا z ن إ :قال - رÁ اهللا عنه-حديث أب أمامة 
أي  –» ادنه«: ، فقال Ï(!W(مه مه : م فزجروه، وقالواائذن 8 � الزنا، فأقبل القواهللا 

Üبه ألمك؟ قال: ، فدنا منه قريًبا، قال–اق�ب مÇاهللا فداءك، : أ Üال واهللا، جعل
ال واهللا يا : أفتحبه البنتك؟ قال: ، قال»س ال ºبونه ألمهاتهمو�ذلك ا ا«: قال

: ، قال»و�ذلك ا اس ال ºبونه &ناتهم«: فداءك، قالرسول اهللا، جعلÜ اهللا 
و�ذلك ا اس ال ºبونه «: ال واهللا، جعلÜ اهللا فداءك، قال: أفتحبه ألختك؟ قال

و�ذلك «: ال واهللا، جعلÜ اهللا فداءك، قال: أفتحبه لعمتك؟، قال: ، قال»ألخواتهم
اهللا، جعلÜ اهللا فداءك، ال و: أفتحبه ا|ك؟ قال: ، قال»ا اس ال ºبونه لعماتهم

ملسو هيلع هللا ىلص فوضع ا z  –راوي اNديث –، قال »و�ذلك ا اس ال ºبونه االتهم«: قال
ن فرجه«: يده عليه، وقال ر قلبه، وحص# كن بعد ذلك لم ي، ف»ا� اغفر ذنبه، وطه#

 استطاعملسو هيلع هللا ىلص ، وبهذا األسلوب الرائع من الرسول الكريم )=(»5ءإ� الف« يلتفت 
ملسو هيلع هللا ىلص أمر منه أو  يلمح قط ألي آيةأن  ُجبل عليه ذلك الف« دون يستثv ماأن 

 .Nرمة ذلك الفعل

تكون منطلقات تبدأ أن  وبعد تفنيد عدد من القواسم ا�ش��ة ال^ يمكن
منها الفضائيات وأخواتها من وسائل اإلعالم �عم أهداف توحيد ا�جتمعات 

تنبثق من هذه الر�ئز ا�الث Hها  ،العربية واإلسالمية � أكë من مصدر وجدتها
يضع اإلعالميون، وخاصة أن  ، وعليه Îب)العادات وا|قا!د -العقيدة  -اللغة (

� الفضائيات، تلك الر�ئز نصب أعينهم، وأن Îعلوا قضية توحيد ا�سلم# من 
  .أولوياتهم وأهدافهم السامية
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ا O ما تم أن  وأق�ح  حي�
ً
ذكره؛ فÒ قائمة O تكون قضية بيت ا�قدس مثاال

ِعرق، وÖن أو  القواسم ا�الثة السابقة؛ إذ إنها قضية أمة وليست قضية شعب
¡نت القوى الك²ى تريد ق]ها O أنها قضية عربية تارة وفلسطينية تارة، 

  .منظمة بعينها دون ا ظر &اA الشعبأو  وأخvًا يريدون ح]ها � حر�ة

ههم بغv السالح اoي رفعوه، وبغv ا|وجه إن أعداء األمة وجدوا من يواج
أو  اoي تبنوه، وهو ا|وجه ا�يÜ واالعتقادي، اoي ما ¡ن !خ. إال O من َعِ�َ 

فشل واإلخفاقات، تعاD؛ فقد تسبب ذلك � حدوث سلسلة متواصلة من ال
§طات السالم، أو  ثن# وست# �ًما، وذلك � جوالت اNرباامتدت ألكë من 

و�نت نتيجة ذلك ما تعيشه األمة ا!وم من حالة تعيسة بئيسة، � ظل أوضاع 
هذا  يمعموالت علمانية |اصارت Çكم مسvة هذا ال]اع، وجرت § ،شاذة

  )Ï(. مع ذلك العدو» تطبيع للعالقات«االستسالم O األمة Hها، O صورة 

فÐ Òري � عروق وتعد هذه القضية بمثابة الفرصة الساÆة لإلعالمي#، 
تقادم الزمن عليها، فاستغال�ا الجتماع األمة وتوحيدها هو أمر مع أبناء األمة، 

اهللا إ� أمر ا�عوة  -وخاصة اإلسالمي#-بالغ األهمية، فبها Îتمع لإلعالمي# 
قتها األزمات والت�ذمات واألهواء بعد سقوط  سبحانه، و�ذلك cع األمة ال^ مز©

  .االفة

اإلسالمية وعدم  ك قاعدة ربانية Îب أخذها باالعتبار للحافظ O ا�ويةوهنا
��o} :–جل وعال  –تباع الغرب ومن وااله، وتظهر � قوW ااالÆراف عنها و

p� � � �q� �r�s�t�u�v�w�x�y� �z{�|�}�~�_�`a�
b�c�d� �e�f�g�hi�j�k�l�m�no� �p�q�r�s�t�
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�Sc  ر5ه اهللا  –، قال الشيخ السعدي– Wتتبع أهواءهم عما جاءك من  وال( :� قو
 عما جاءك ال Ðعل ا: أي )اNق

ً
من تباع أهوائهم الفاسدة ا�عارضة للحق، بدال

  .)Ï(ستبدل اoي هو أدâ باoي هو خvاNق، فت

وهذه القاعدة ليس �ا ¢ال دون آخر للتنفيذ بل Ø O العامل# �ين اهللا 
 W، وتأ¯ وسائل أن  والساع# لن� ا|عا!م اإلسالمية والفضيلة

ً
Îعلها ن²اسا

ك القاعدة اإلعالم �مة وأخص منها الفضائيات اإلسالمية O أهمية األخذ بتل
وÖبراز ا�وية اإلسالمية � ¡فة ال²امج، وغرز تلك ا�وية � نفوس الصغار قبل 

أ  ذلك إال بالعلم وا�عرفة وال يت ،الكبار، وøورة االعÓاز بتلك ا�وية
كما يراها  –طالع ومدارسة تفاصيل ديننا اNنيف من سفاسف األمور واال

  .ظمهاأعإ�  -ا&عض 

                                           

���  � @��1�� 4O��� 3�I� ²>,�� 4O��� �"�'�� 51K&��
* 



−	S −  

  لتربوي واالصالحي ألفراد اتمعئية ودورها االربامج الفضا

  طالب الشمري. د

  اجلامعة اإلسالمية  - اعة والتلفزيون يف كلية اإلعالمذرئيس قسم اإل

  

E  
 
ً
من ا�عارف ال�بوية  قد ºمل ا�ضمون ال²امî للقنوات الفضائية؛ نو�

 واإل
ً
  صالحية �طاب إعال� يتضمن تصورا

ً
  ثقافيا

ً
  وتربويا

ً
بثوابته وأعرافه  ؛�ïا

ومفرداته؛ ال^ تعتمد O خدمة الواقع االجتماÌ، و5ايته وتعزيز مصاNه بنظام 
تغيvه، بمواضيع هادفة وغنيه، تثv انتباه إ� يما¸، والسý الضبط االجتماÌ اإل

واهتمام أفراد ا�جتمع ا�تابع، بما تتناوW من أهداف تربوية واضحة، Çاور 
صالã، لق طرق أسلوب معيار األداء ال�بوي واإل نوعة، O وفقا�ضام# ا�ت

تعددة، من خالل وضوح وأسا!ب موضوعية مقبولة من قبل ا�جتمع وcاهvه ا�
شاراتها ورموزها اإلعالمية ال« تطرح اNقائق ا�وضوعية واoاتية، كمضمون إ

O تغيv وتكييف يتمï بمعرفة عناù ثقافة الواقع االجتماÌ، ال^ تعمل 
مواضيع فقرات ال²امج اإلعالمية، وبما يتناسب مع االلÓام با|قا!د والعادات 

  .اNضارية ال^ تعتمدها رسالة القناة الفضائية

كدت نظريات اإلعالم O طرح اطابات اNوارية الواضحة وا�تfملة، أ
فاء ضإتقنياتها اNديثة، با�تمïة، وببمواضيعها اNيوية وصيغها ا�هنية والفنية 

بهار نقاوتها وألوانها، وÐسيم صوتها وش�ها الفÖ ،Üمؤثراتها الصورية والصوتية و
  .ها اإلعالميةفثر الكبá � vاح (ياتها وأهدا|حدث األ

نسانية ال^ Çافظ O حق نوات الفضائية كمهمة ا�نظمات اإلتعد مهمة الق
والعمل، من دون   انتقاء و�ارسة حقها � ا|عب�vارسة حرية الفرد وا�جتمع، �
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  .نسانيةارجية |لz (يتها وطموحاتها اإلضغوط خ

  :ليهإواحلاجة  مشكلة البحث: أوالً

 قلة طرح مواضيعها ال�بوية تكمن مش�ة بث برامج القنوات الفضائية، �
يمانية، بعد لكبvة من األفراد وا�جتمعات اإلصالحية، ال^ تهم ال�ºة اواإل

م � Ýريب العملية ال�بوية نتاج مواضيع ال²امج األجنبية، ال^ تساهإمقارنتها ب
شاعة ا�فاهيم الغربية ا�قافية واالجتماعية ا&عيدة عن إصالحية، وبعد واإل

  .مفاهيم اNضارة ال�بوية واالجتماعية لألفراد وا�جتمعات ا�حافظة

  :أمهية البحث: ثانياً

دارات القنوات الفضائية، � إ تشجيعإ� مية ا&حث � السÇ ýددت أه
عدادها وتقديمها، إ�  يمانية، ال^ يساهمنتاج ال²امج اNوارية اإلإكثار من اإل

صحاب االختصاصات العلمية أثقف# وال�بوي# واالجتماعي# ¢موعة من ا�
  .وا�هنية

  :هدف البحث: ثالثاً

ق واآلراء وا|وجهات ال�بوية اNقائتثبيت بعض إ� يهدف ا&حث 
نتاج ال²امج وا�سلسالت الفضائية، إحية، ضمن مواضيع وعناوين فقرات صالاإل

  .ن الكريم واألحاديث ا بوية ال�يفةآماد O ما جاءت به سور القرباالعت

  :حدود البحث: رابعاً

بية Îاولة الكشف عن معرفة ا�ردودات اإلتتبلور حدود ا&حث � §ا 
ابعيها من والسلبية، لفقرات ال²امج ومواضيع ا�سلسالت ا|لفزيونية O مت

  .نسانيةاألفراد وا�جتمعات اإل
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  : أسلوب البحث: خامساً

اعتمد ا&حث األسلوب الوص± �الءمته سياق ا�نهج ا�س� � متابعة ما 
  .طرح ضمن ا�صادر وا�راجع اإلعالمية
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  ئيات وثقافة الترفيه واالستهالكابرامج الفض: املبحث األول

شهد ا|قدم الب�ي قفزة تقنية علمية، � cيع ¢االت اNياة ال^ استفاد 
منها ا�ثقف اإلعال�، وا�علم ا�ر� وا|اجر وطالب ا&حث العل�، |ضيف 
 إ!هم بعض القيم العلمية واألدبية واNياتية، ال^ لم يشهدها العقد ا�ن]م، بعد

ثل فيها ا�دى الواسع واالنفتاح الشمو	، O �تلف ا�دارك الب�ية، ومنها تمأن 
  .ا|متع واالستفادة من مواضيع فقرات برامج الفضائيات اإلعالمية

تداو�ا ب#  َل ه© إغراق أسواق أجهزة اإلن�نت، باألعداد الكمية وا وعية، سَ 
نسا¸، بأنظمته عرÈ اإلجتمع، |عميق اÉانب ا�فراد ا�أقطا�ت واسعة من 

ا�تعددة، وأسا!به العلمية وا|قنية، ومنها مواضيع فقرات ال²امج الفضائية، ال^ 
نسانية تيعاب الكم ا�ائل من ا�عارف اإلكبv � اس جتمع � Çد1 وضعت أفراد ا�
 
ً
بتسارع األحداث وا|طورات ا!ومية، ال^ تعزز االرتباط الوثيق  ا�تنوعة، قياسا

 
ً
  � �ارسة اNياة االجتماعية، ال^ تؤثر تأثvا

ً
� عملية اكتساب ا²ة  مباðا

  .العلمية، ب# ز5ة استخدام ا|قنيات اإلعالمية ا�ختلفة

أصبح تعدد وتنوع القنوات الفضائية � الوقت اNاø، بمثابة العصب اNيوي 
ما أو  بوية اإلصالحية،� نهضة ثقافة أفراد ا�جتمع، فÒ ا�حرك للعمليات ال�

نتاج إ ال^ قد تؤثر فيه Ñعة تطوير) اإلعالم االجتماÌ(يطلق عليه مفهوم 
أو  صالحيةضيع فقراتها اÉوانب ال�بوية اإلال²امج الفضائية، ال^ Çتمل موا

لف اNقائق ال�بوية ا�وضوعية باستخدام قدراتها اÉوانب ا|خريبية، ال^ Ýا
  .اإلعالمية ا|قنية وا�هنية

  :نتاج الربامج األجنبيةإطبيعة : أوالً

بدأ انتشار القنوات الفضائية � cيع أÆاء العالم، والعالم العر� واإلسال� 
بعد عقد اتفاقيات انتهاء اNرب ا&اردة، ب# معسكري االÇاد السوفي^ 
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åوا|كنلو Èا�قا� وا�عر vأروقة والواليات ا�تحدة، ليسود طغيان ا|فج � ،
طالق األقمار االصطناعية إية وا&حثية واإلعالمية، بواسطة ا�ؤسسات العلم

بمرافقة أجهزة ) اإلن�نت(واستحداث األطباق ا�وائية، وشبfت نظم ا�علومات 
اNاسوب وأجهزة االستقبال ا�رئية ا�تنوعة، � داخل ا�ؤسسات ال�بوية 

نتاج أÆاء العالم، نتيجة تطور نمط اإل� cيع  وا|جارية وا|عليمية، ال^ توزعت
 öمن ا�ستوى ا�ح Wوانتقا ،äالعال� لفرض هيمنتها إ� الرأسما8 واالش�ا

ا�قافية وا|جارية O الشعوب األخرى، بأنماط ومسميات حديثة مثل مصطلح 
  .وتبعاته) GLOBALIZATIONالعو�ةـ (

ال²امج الغربية، جعلها تفرض ا�يمنة  االعتماد الكبO v نسبة بث فقرات
ا�قافية الغربية، ال^ ساهمت � ðخ �ارسة القيم والعادات اNضارية، ال^ 

بدا�ا بثقافة ا�جتمعات الصناعية، ال^ تعتمد Öجتمعات ا�حافظة، وتمارسها ا�
خدم عالنات ا|جارية ال^ تستصالح �ðتها ا|جارية، � بث اإلO ا�نافسة �

ا�شاهد ا�رئية الفاضحة، |]يف بضاعتها ا|جارية وجعلها من األمور 
اح�ام العادات والقيم إ� االجتماعية اNياتية العادية، من دون الرجوع 

 ºمل 
ً
 متطورا

ً
 إعالميا

ً
اNضارية ألفراد ا�جتمعات األخرى، و|كون أنموذجا

  .ضا- ا!و�ا�قافة االجتماعية ا�ستقبلية ل²امج ا&ث الف

�سلسالت نتاج ال²امج األجنبية واألفالم الروائية الطويلة واإيهدف 
-BBC-CNN-MBC-LBC:(لآت نتاج الفÜ مثل قنواا|لفزيونية، ل��ت اإل

MTV-Ar T-FTV- Úوتلفزيون د"( )Ï(  إ� Ìضاري واالجتماNإلغاء النسيج ا
ة ضمن فقرات ال²امج ال^ لشعوب العالم ا�الث، واعتماد سلعها االستهالكي

Çمل العالمات والصور ل��ت و�ثل# و�ثالت، لن� ا�فاهيم الصهيونية 
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 � مصv ا�عادية لتين اإلسال� وا�سلم#، والسيما � §اولة تدخلها السيا÷
نتاج هذه مليار دوالر إل) Ï=êê(حواêê=  8=نفاقها �م إالسيادة الوطنية، بعد 

من فقراء العالم ل²امج  %Û< ـما يزيد عن ا�خل السنوي لال²امج، أي 
نهب ثرواتها الطبيعية، والقضاء O إرادة ا هضة الوطنية إ� ضافة باإل )Ï("التسلية

ة وصهر ا�قافات ال�بوية االجتماعية ا�حافظة، !حل §لها ا�قافة األجنبي
إعالمية ب# طيات فقرات نسا¸، O ش� سموم ا�شوهة، ب# أفراد ا�جتمع اإل

برا¢ها ال^ تؤثر O اÆراف سلوك الشباب وا�راهق#، ومن ثم �ارسة أسا!بها 
و�لة  Ïèامج من خالل وطرقها الشاذة خالل حياتهم ا!ومية، وال^ توزع ال²

أوربية، ويضاف إ!ها أك² و�ل^  ÏÏيابانية و <Ïعالن � العالم وأمريكية لإل
، )=("ومقرها �  دن) وسات¶ أند سات¶. Ú .Ú. دبليو(الم هما إعالن � الع

ال^ تعد من ك²يات الfرتالت اإلعالمية � العالم، ال^ تهتم ) مردوخ(و�ðة 
� مواضيع برا¢ها وأش�fا ا|قنية، وال^ تستجيب �ختلف حاجات 

دولة �  æ=ود Æو ا�عروفة، ال^ تز) دز2(، ويأ¯ بعدها �ðة  )æ("ا�ستهلك#
 مع ما ال�ق األوسط، بعد دبلجتها باللغة العربية 

ً
 من صور صدر عنها ضمنا

  .سلبية منمطة عن العرب

رغبات وطموح أفراد ا�جتمع االستهالä، إ� الوصول إ� تسà ا�قافة ا�عو�ة 
. ..لتساهم � تفكيك ا&¼ القديمة: و�ما ع² عنها ا�حلل §مد جابر األنصاري

 وب¼ جديدة، مغايرة للعادات وا|قا!د واألعراف اNضارية 
ً
وÝلق قيما

  .)<("القديمة
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  :اج برامج القنوات العربيةنتإطبيعة : ثانياً

ة نشاء عدد كبv من الفضائيات العربيÖخلق ا|نافس ا|جاري اإلعال�، و
ة، وللسيطرة نتاج برامج القنوات اNكومية الوطنيإا|جارية للتأثO v قدرة بث 

  شعوبها ش°ً إ� O تدفق ا�علومات الواصلة 
ً
، والسيما استخدام ومضمونا

نتاج فقرات برا¢ها اعها الفنية ا�ختلفة إلك�ونية، بأنولاألجهزة الرقمية اإل
ا�نوعة، ال^ تلz رغبة أفراد ا�جتمع � مواكبة األحداث والفعا!ات اNياتية 

مليات ال�بوية واالجتماعية، ال^ تظهر اNقائق ا!ومية، فÒ ا�حرك للع
  .يما¸|حقق أهداف ا�جتمع ال�بوي اإل ا�وضوعية �سvة اNياة ا!ومية،

نتاج ال²امî الغر�، بعد ال�اكم أغلب الفضائيات العربية، O اإل اعتماد
يثة، سواء الك� وا وÌ �يها، وال^ أفرزتها ا�تغvات العلمية وا�عرفية اNد

  .الفكرية، وبطرق وأسا!ب إعالمية مؤثرةأو  ا�ادية منها

يتجاوز األجواء واNدود الفضائية العربية أن  استطاع ا&ث الفضا- الغر�
قوان# الرقابة اإلعالمية للبتان العربية إ� واإلسالمية، بدون اضوع 

  .واNضاريةواإلسالمية، ومن دون االهتمام بقيمها و�داتها ا�ينية 

نتاج ال²امî ا|لفزيو2 من أهم ما قامت به ا�خزون األمريكي من اإل ُعد© 
ا&تان العربية واإلسالمية، وهذا إ� ال��ت ا|جارية ا�صدرة لل²امج الغربية 
ا|لفزيونات العربية تستورد من أن  ما أكدته منظمة ا!ونسكو � دراستها، �

، ومن دون )Ï("من ¢موع بث برا¢ها ا!ومية % ñêو% ê<ا�ول األجنبية ما ب# 
 ... بث برامج القنوات ا�شفرة

ً
 ـنتاج ااص بمن اإل ال^ غدت برا¢ها مزÎا

)MBC ( ا�تنوع zالعر� واألجن")=( وال^ أغلب برا¢ها تعتمد أخبار ونشاطات ،
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ً
الشباب، وتبلغ � إ الفنان# والفنانات، وبرامج التسلية وال�فيه ا�وجه أساسا

 ، بينما ال%Ïñ،æخبارية O ، � ح# تستحوذ نسبة ال²امج اال%í=،æنسبتها 
  .)ÏÏ" %)Ïوè الـتتعدى نسبة ال²امج ا�قافية 

نسبة اإلنتاج ال²امî العر� من ال²امج ا|نموية ال^ تساهم � إ� وÖذا عدنا 
ساعة  èñاألردن ينتج أن  نهضة الطاقات الشبابية العربية واإلسالمية، يتب#

 
ً
 ñæÛساعة، وا�غرب  ê<ساعة وقطر  õê<ساعة، وتونس  <æñ، وا&حرين سنويا

العربية منها، وقد  وال^ ال تسد ربع حاجة ا&تان )=("ساعة،  ñõÛساعة وا!من 
نتاج برامج القنوات الفضائية العربية، وال^ قد تسد من حاجاتها إتفاوتت نسبة 
  %.íعند أفضلها وأسوئها �دود %ê<الفعلية �دود 

القنوات أن  يتب# من Çليل ا�راسة ال^ قامت بها منظمة ا!ونسكو،
من برا¢ها ا�كرسة للتسلية وال�فيه، % íêالفضائية العربية تبث ما نسبته Æو 

  .)æ(" منها مقت لألجنõê %zوأن ... ومقدار ا�لث# منها مستورد من اارج

د بث برامج القنوات الفضائية العربية، ضمن ف�ة بث ال²امج أصبح من ا�عتا
تكون الف�ة الصباحية، |ناول ا|قارير ا�نوعة ال^ تضم ال²امج أن  ا!ومية،
وغvها ) ا|نموية وا�قافية وا|عليمية والسياحية والصحية والرياضية(افيفة 

�ساء موزعة O األخبار، وا األخبار، وف�ة الظهر جزاتمن برامج اللقاءات ومو
وا|قارير السياسية للحوادث ا!ومية ا�حلية والعربية والعا�ية، و�Öدة بعض 
ال²امج السياسية والرياضية، وال²امج ا�قررة ضمن ف�ة ا&ث األسبوÌ، للقاءات 
 ااصة وا�يدانية لتشخيص حالة من حاالت اNوادث ا!ومية � ا�نطقة العربية
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العا�ية، ون�ات أخبار األسواق ا�ا!ة، ومعرفة حالة الطقس  سالمية أواإلأو 
ودرجات اNرارة � الوطن العر� والعال�، وأما ف�ة برامج بعد منتصف أول 
الليل، فتبث ا�سلسالت واألفالم الروائية العربية واألجنبية، وبرامج ا�نو�ت 

ا�طربات العرب، ومنها برامج الغنائية االستعراضية �جموعة من ا�طرب# و
ال^ تبث آخر الليل وتضم ا�شاهد ا�رئية ) TALK SHOW -ا|وك شو(

  .)Ï("ا�خصصة لألفالم اÉنسية االعية

انتشار الفضائيات ا|جارية ااصة، ساهم � استvاد ال²امج األجنبية ا�نوعة 
 àربح ا|جاري، مثل قناة الإ� ال^ تبث ب# منهاج فقراتها ا!ومية، ألنها تس

)MBC(  ال^ أنشئت �مÏèèÏ و¢موعة شبكة ،)ART ( ال^ أنشئت �مÏèè= ،
، ألنها تعتمد O سوق )=(" قناة ÏæÏ، ح« بلغ عددها <�Ïèèم ) أوربت(وقناة 

عالنات ا|جارية ب# فقرات أخبارها وبرا¢ها ا!ومية عالن ا|جاري، &ث اإلاإل
مليون  ÆÏõêو إ� ت الصناعية، وال^ وصلت نسبة مبالغها �نتجات كبار ال��

 O دوالر � منطقة ال�ق األوسط، �ا شجع أصحاب رؤوس األموال اآلخرين
الكويتية ) الرأي(انطلقت قناة  <êê=افتتاح قنوات فضائية جديدة، ف± �م 

 قناة ، وأطلقت دÚ)الرأي العام(بوصفها أول فضائية عربية وبتمويل من جريدة 
وفضائية عراقية باسم ... ال�فيهية) وان(ثم قناة ) أنفني^(فضائية جديدة باسم 

لرجل األعمال ا�]ي áيب ساويروس وا�ا�ة ) هوى(وأخرى باسم ) السومرية(
بغداد والقاهرة (تبث من .. بر�ية �ðت ¢مو�ت العامر) الشبابية(باسم 

Úوت ودvوب"( )æ( ا شجع جهاز االس� O ،تخبارات األمريكية � العراق
تبعتها أوبتمويل أمريكي، و) اNرة(قناة فضائية � بغداد باسم القناة تأسيس 
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O موقع اإلن�نت، وانطلقت من بvوت قناة ) األخبار العربية(بقناة ثانية باسم 
)INB ( خليجية &نانية، وجاءت مؤسسة)السعودي ) روتانا vال^ يمو�ا األم
ن تبثان نمط ا، اللت)الطرب والسينما(ات# هما بإطالق قن) د بن طاللالو!(

ببث السموم السيئة ال^ تسÏêê % àوأسلوب ال²امج الغربية، وا|قارب منها 
  .لن� ا�قافة الغربية، ا&عيدة عن االلÓام باآلداب العامة ال�بوية
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  عة اآلثار التربوية واالجتماعيةطبي:املبحث الثاين

  :اآلثار التربوية: أوالً

fنتهم � ا|فاعل تتبلور مالمح قدرة األفراد وا�جتمعات، � تفهم دورهم وم
 مع ا�جتمعات اإل

ً
  نسانية األخرى، |خلق مناخا

ً
للتغيv ال�بوي، بعد تبÜ  مالئما

صالحية، لرفع مستويات الطموح والغايات، لوك والقيم واألخالق ال�بوية اإلالس
ا�ادفة  جتماÌ كمحفز للعمل واإلبداع، � ن� ا�عرفة ال�بوية�ى الفرد اال

اث اNضاري بداع ا�قا� والفÜ، مع ا�حافظة O ال�|غيv ا�جتمع، مثل اإل
بداعية عرفية إليقاظ مواهبه وطموحاته اإليما¸، �ى ا�جتمع � توسيع آفاقه ا�اإل
رفع مستوى ا|نشئة االجتماعية إ� ي غناء أفراد ا�جتمع بها، وال^ قد تؤدإ� 
يمانية، O مستوى ال�بية ا�&!ة وا|عليمية، |متلك خصوصيتها � Çقيق اإل

  .أهدافها � بروز األفراد وا�جتمعات

ساهم بعض الفضائيات العربية واإلسالمية � غرس بعض ا�فاهيم واألفfر ت
ن الكريم والسنة ا بوية آية � القريماند تؤ�د O االلÓام باألحfم اإلال^ ق

ïيع أفراد ا�جتمع، من دون تميc اطبÝ »ات أو  ال�يفة، الðتفريق كمؤ
&ناء ا�جتمع، بعد استخدام الوسيلة اإلعالمية ا�رئية، ال^ تمتاز بالطروحات 

ال السهلة وا�قنعة، ال^ توصل ا�علومة ا�طلوبة لل�ائح الشعبية ا�تعددة، �يث 
حرية اآلخرين، بوضوحها ا|ام � اإلدراك واالستيعاب، و|حدث ا|أثv إ� ت4ء 

 O افظÇ ^والرأي عن مع¼ القيم والعادات وا�عتقدات، ال vا�طلوب � ا|عب
 
ً
يمانية وباألسلوب قائق اإلعملية اإلقناع � طرح اN إ� ال�اث والعقيدة وصوال

  :اآل¯

Ï-إلعالمية ا�ع²ة وال�اكيب البسيطة ال^ توصل ا�ع¼ اختيار ا�فردات ا
  .ا�طلوب �ى ا�شاهدين
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 .حداث ا|أثv ال�بوي ا�قنع �ى أفراد ا�جتمعإ§اولة -=

æ -ة االجتماعية ا�ستهدفةºانتقاء األسلوب ال�بوي ا�ناسب، لكسب ال�. 

 .استخدام العبارات واأللفاظ ال^ يستوعبها ا�شاهدون-<

í-لقاء خطاب ا�واضيع ال�بويةإالبتعاد عن الرتابة وا�الل عند ا. 

ñ-اعتماد الطبقة الصوتية ال^ تتناسب مع اختيار ا�ضمون اإلعال�. 

، )ا�رE وا�سموع واإلن�نت وا�وبايل(fثر وسائل ا&ث الفضا- نتيجة |
ائل من ا�عارف تيعاب الكم ا�وجد أفراد ا�جتمع أنفسهم، أمام Çد كبv � اس

 اإل
ً
بتسارع األحداث وا|طورات ا|قنية اإلعالمية اNديثة،  نسانية ا�تنوعة، قياسا

 االرتباط الوثيق ب# العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية، ال^ تؤثر ال^ تعزز
 
ً
  تأثvا

ً
� عملية اكتساب نظام وآ!ات §ددة، للتعامل معها لكëة ا|قنيات  بالغا

  .ة ا�ستخدمة فيهااإلعالمي

تعدد وسائل ا&ث ا�تنوعة � الع] اNديث، جاء بمثابة العصب اNيوي � 
ما يطلق أو  صالحية،إلنهضة أفراد ا�جتمع، فÒ ا�حرك للعمليات ال�بوية وا

نتاج ال²امج إاoي قد تؤثر فيه Ñعة تطور ) Ìاإلعالم االجتما(عليه مفهوم 
ا|خريب ال�بوي االجتماÌ أو  صالحعملية اإلفضائية، O حساب نتائج ال

�اجة  Ä ^ا�ؤسسات اإلعالمية إ� لل�ائح العديدة من قطا�ت ا�جتمع، وال
ال^ هدفها ظهور اNقائق ا�وضوعية وال�بوية ذات القدرات ا�هنية واإلعالمية 

  .يما¸ Çقق إعالم ا�جتمع ال�بوي اإلال^

حديثة، مع تبدل صيغ الوسائل إ� الصيغ القديمة ي²هن ا|أريخ O تبدل 
أو  اإلعالمية اÉديدة ال^ تتالءم مع أهدافها، سواء ال�بوية أواالجتماعية

 � ا�قافة ال�بوية، 
ً
 مهما

ً
ا�قافية، بوساطة القنوات الفضائية ال^ احتلت جزءا
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السمعية (ئل مستفيدة من أحداث ا|طور الكبv � تقنية ومهنية األدوات والوسا
نتاج ا�قا� العال�، ¡�قافة األمريكية ا�عو�ة ال^ سايرت اإل) وا�رئية

  .)Ï("وصول ا�جتمع االستهالäإ� وا�ادفة 

نتاج برامج الفضائيات إلك�ونية وا�هنية � ات الفنية واإلضعف ا|قني
�حö ا�قت انتاج ا�ينية، ذات اإلأو  االجتماعيةأو  العربية، سواء ا�قافية

وثقافة وتربية أفراد  نتاج ال²امج األجنبية، ا&عيدة عن طموحوا�حاä وا�كرر إل
تن� ا�قافة أن  يما¸، وال^ سمحت �جمة ال²امج ا�قافية األجنبية،ا�جتمع اإل

نشاء إمية ا�نوعة، وتطلب التشجيع O ا�جينة وا�ت�ذمة ع² وسائلها اإلعال
نتاج وبث ال²امج ا�ينية ال�بوية، ال^ تع² عن ة متخصصة إلفضائيات عربي

يمان الروã، وا|مسك با�عتقدات بعض من أفراد ا�جتمع، |عميق اإلآراء 
السياسية اNكومية،  صالح ا�جتمع، بعد صدور القراراتإإ� ا�ينية ال^ تدعو 

نتاج ال²امج Öث واإلعالمية ا�تخصصة، ومنها ب نشاء الفضائياتإال^ سمحت ب
ا�ينية ال�بوية، ال^ تستمد مواضيعها من توجيهات وتعليمات القرآن الكريم 

  .والسنة ا بوية ال�يفة

نشاء الفضائيات العربية إإ� األسباب ال^ دعت إ� توصلت ا�كتورة نهوند 
  :)=( :"ا�ينية ومنها

Ï-السماح بن O كومات الرسميةNرية الفضاء ا�فتوح اضطر اNسبة من ا
  .السياسية غv ا�ؤذية �ا

 .استقدام تقنيات اتصا!ة جديدة-=
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يمانية، بعد حدوث الصحوة اإلإ� الفضائيات ا�ينية ال^ تدعو  برازإجاء 
ال^ رفعت ) ا�جد(ا�زيد من االنكفاء عن تعا!م ا�ين اإلسال�، ومنها قناة 

ال^  )Ï("اNديث عن اإلسالم عدم التسبب بأي غليان ديÜ عند: شعارها، �
 تبنت استخدام ا�ؤثرات الصوتية ا�

ً
من  أخوذة من الطبيعة اNياتية، بدال

  .ا�عزوفات وال�بات ا�وسيقية، عند بث فقرات برا¢ها ا!ومية

بتمويل ) راديو وتلفزيون العرب(، من قبل �ðة �Ïèèõم ) اقرأ(ظهرت قناة 
vسعودي كب ...O  ية ا|وجه ووسطية ا�نهج، وشمو!ة األهداف، تكون ��أن

وتنوع ا�ضمون وا�وضوعية � اطاب وا�صداقية � ا�عاÉة والتشويق � 
وات إسالمية، تبث وبعدهما برزت ثما¸ قن) الفجر والرسالة(، ثم قناتا )=("العرض

�ول وغvها كثvة � بعض ا )æ( )"آراب سات ونايل سات(قليمية ع² األقمار اإل
الرياضية (العربية واإلسالمية، والسيما القنوات ا|خصصية األخرى مثل 

نشاء ست قنوات فضائية تب� با�ين إ، �ا شجع O )ثائقية وا�نو�توالو
األور�، وغv ) ا�وت بvد(ا�سي�، تبث برا¢ها باللغة العربية وع² قمر 

تلÓم أن  ، وO)وآراب ساتنايل سات (تبث برا¢ها ع² قمري أن  مسموح �ا
� Ðنب ا|وترات ا�ذهبية ا�ثvة للجدل، وال^ ت²ز الفوارق ا�ينية ب# 

  .)<("ا�سيحية واإلسالم

تستعيد توثيق العالقات أن  يتساءل بعض اإلعالمي#، هل يمكن للفضائيات
 فرادال�بوية واالجتماعية، بعد ما ¡نت عملت O تفكيكها وÝريبها ب# أ

مستوى اطاب اإلعال� ال�بوي أو  نتاجا�جتمع، سواء O مستوى اإل

                                           

���  �R�¬ �3�87���–  y2�) 3���–  �– ���*  
���  4�¦ %!"�–  �$d 42 �>����� ³�]�� �2 (�>&�?) B�i–  5K1�� ��"�N–  L��−�−�TT�*  
���  �R�¬ �3�87���–  y2�) 3���– � ���*  
���  F1KR 3��V�−  ����*  



−S� −  

Ìواالجتما")Ï(.  

  :اآلثار االجتماعية: ثانياً

ساعد بث فقرات برامج القنوات الفضائية ا�تنوعة، � تغيv قيم و�دات 
أو  Îابا�جتمعات ا�ختلفة، سواء Æو اإلسلوك وأخالق بعض أفراد ووتقا!د 

� جو من التسامح اإلنسان ن نسق فكري وعمö يبحث عن الر@ بالسلب، ضم
 Øا�شا O منها من تسليط األضواء vواالح�ام ا�تبادل، فتمكن القسم الكب
ا�خبأة وا�كبوتة � نفوس ¢تمعاتنا، ولكن تسليط الضوء ال ºل ا�ش�ة، بل قد 

 
ً
إ� ربوي مسبق، يهدف إذا لم يكن هناك Ýطيط برامî عل� ت يزيدها تعقيدا

خلق وÌ اجتماÌ ب# أفراد ا�جتمع، يمï ب# مواضيع ال²امج ا افعة والضارة 
األسا!ب ا|قنية � طرح خطاباتها اإلعالمية، ال^ يبتكرون فيها �تلف 

ال^ تمتاز  ضافة ا�ؤثرات الصورية والصوتية والزخارف وا|صاميمÖاإللك�ونية، و
بداعية، ال^ ²Ð ا�تابع O مشاهدتها ومتابعتها، والعدد اإلبصفاتها اÉما!ة 

لوجيا وغv القليل منهم يمتنع عن مشاهدتها O أساس اللحاق بتطورات ا|كن
Nالـدارة §ط^ قنا¯ إديثة، وهذا ما فعلته اإلعالمية ا )LBC اللت# ) وا�ستقبل

تا O تغليف فقرات برا¢ها مارستا مهمة نقل أنماط اNياة الغربية، بعد ما عمل
 
ً
، و�يفية بغالف ð@، بعد اوف من القلق من احتجاج ا�تشددين دينيا

vالشكوك � تغي vي ال يثoا�ناسب ا Üالسلو�يات،  استخدام األسلوب الف
نتاج ال²امî يتناسب ومتطلبات معرفة خطوات اإل وديمومة أنماط اNياة بما
فهم اNقيقة االجتماعية وا�قافية إ� يتوصل أن  هد منا�رE، ال^ تمكن ا�شا

تساهم � أن  ا�عقدة، ضمن مواضيع برامج اNوارات االجتماعية، ال^ يمكن
غناء النسيج االجتماÌ، واح�ام اNميمية واNرية الشخصية، ل� أفراد ا�جتمع إ
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المية نفسها، دارات القنوات الفضائية العربية واإلسإوجدت أن  يما¸، بعداإل
Ñاع �ا � اإل §اطة 
ملة من ا�فارقات ا�ذهبية والعن]ية ال^ ال تسمح

نتاج ال²امî العال�، وال^ قد Ýفف من اآلثار السلبية ا اÐة با|نافس O اإل
نتاج ا�حö واألجنz، إلقامة الروابط عن االنفصال ب# نوعية مواضيع اإل

  ..جتمع الواحد، |جديد معايv اNوار االجتماÌ اإلعال�االجتماعية ب# أبناء ا�

� Ø من ) السينما- وا|لفزيو2(نتاج الفÜ ا|جاري الÓمت �ðت اإل
نتاج التسوي½ للقنوات الفضائية ث مواضيع اإلم] و&نان، �صوصية ب

  اليجية ا�حافظة ش°ً 
ً
ية ، تتخللها بعض اللقطات وا�شاهد ا�رئومضمونا

نماط اNياة االجتماعية ال^ قد تالمس أا|غيv � بعض إ� البسيطة، ال^ تدعو 
تتخطاها فقرات ال²امج ال�فيهية االجتماعية أن  بعض اطوط اNمر من دون

 
ً
) راFة � دول اليج، والسيما ا|نافس ا�حموم ب# قنا¯ ال^ وجدت �ا سوقا

)LBC وا�ستقبل (O ،#تزويد السوق اليجية بال²امج ال�فيهية، اللبنانيت 
) ا�ورد وا�ستورد(واعتبار أنفسهما مساهم# أساسي# � تأدية دور صلة الوصل 

� مهمة نقل أفfر وأسا!ب نمط اNياة اNديثة، بعد تغليفها بغالف ا|طور، 
) العو�ة(اللبناني# بش� كبv �خول مفهوم إ� أو� اليجيون أمرهم أن  وبعد

  .واإلعال� للحاق بتطورات الع] اNديث )Ï( "لوåومن بابها ا|كن

خ²اء اإلعالم الغربيون، حاجة القنوات الفضائية العربية واإلسالمية  َص خ© شَ 
نتاج مواضيع ال²امج ال�فيهية، كوسيلة �و لالبتعاد عن االلÓام بأداء إإ� 

اتية وا�درسية Éيل الشباب وا�راهق# فرائض الصلوات ا!ومية، والواجبات اNي
 Ìاالجتما Òوالطالب من أفراد ا�جتمع اإلسال�، مثال ذلك ال²نامج ال�في

جورج (اoي قدمه الفنان السوري  LBC)(اoي يبث من شاشة قناة ) افتح قلبك(
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ãأعد إ) قردا ،zنتاجه �جتمع ضعفت فيه الروابط وهو تقليد ل²نامج أجن
، حسب ما ùحت به اإلعالمية ا�كتورة نهوند القادري، )Ï("واألÑية العائلية

اoي يبثه ) حدث وال حرج(وال²نامج ال�فيÒ االجتماÌ اآلخر بعنوان 
مساء Ø يوم اثن# من Ø أسبوع، �دة ساعة ¡مله � تمام ) دÚ(تلفزيون 

مواضيع  يتناول) !نا صوان(الساعة ا|اسعة وا صف، تقدمه اإلعالمية 
اجتماعية، حواراتها تتعدى القيم االجتماعية ا�حافظة O العادات وا|قا!د 

�ن (يمانية، وا موذج اآلخر ل²نامج بعنوان وا�عتقدات والقيم االجتماعية اإل
Ø يوم سبت الساعة ا|اسعة ) LBC(اoي يعرض من O شاشة قناة ) Îرؤ فقط

مج فÜ ترفيÒ يلت½ ببعض الفنان# والفنانات بعد ن�ة األخبار ا�سائية، برنا
العرب، بعد طرح األسئلة ا�حرجة إ!هم، تتناول نشاطاتهم الفنية وعالقاتهم 
الشخصية والعاطفية أثناء مسvة حياتهم، ال^ تشجع الشباب والشابات من 

عن أخالق وسلوك أفراد ا�جتمع ا�راهق# O �ارسة هذه األفعال ا&عيدة 
  .ما¸ياإل

 من رجال ا�ين السعودي#، �ا ) ستار أكادي�(أثارت حلقات برنامج 
ً
بعضا

تمارس فيه من ا|]فات والسلو�يات ال^ تتناG مع ا|وجهات وا|عليمات 
يمانية، واoي يبث لعدة أيام من األسبوع O شاشة قناة والفقهية اإلال�عية 

)LBC ( و�ذلك قناة)ا أثار حفيظة )=("بقنا¯ الرذيلة واللت# وصفتا ) روتانا� ،
سكندرية � م] وقيامهم بمظاهرة احتجاج تضامنا مع رجال طالب جامعة اإل

ال^ تعرضهما قناة  )CLIPS"( )æ - ال�يبات (ا�ين السعودي# ضد ما أسموه طوفان 
من مشاهد �رية للمطربات ال^ توã بها �مارسة بعض ) روتانا سينما(
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Éنس# من الشباب العمليات اÉالشهوات العاطفية �ى * ا vنسية ال^ تث
ا�ينية ) الرسالة(قناة يما¸، وتبعتهما وا�راهق# من أفراد ا�جتمع اإل والشابات

 أاoي يتو� ) روتانا(سسة مؤإ� ا|ابعة 
ً
الو!د بن (السعودي  مvاأل مرها أيضا

عالنات ا|جارية الفاضحة، ة لإلج ال�فيهية واللقطات ا�صورببث ال²ام) طالل
غv ا�قبولة  ، �ا زاد من ن� وتداول ال�مات)Ï( )"روتانا دين(�يث أطلق عليها 

) ا�وبايل(باحية عن اNب واÉنس، باستخدام وسائل وÐسيد ا�شاهد اإل
وا�واقع اإللك�ونية ب# الشباب لتستفيد منها القنوات  SMSوالرسائل القصvة 

يما¸ �ى أبناء أفراد �ت االتصال O حساب التشويش اإلوأصحاب ð ا�تلفزة
  .ا�جتمع
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  النتائج

دارات القنوات الفضائية � حشد فقرات برا¢ها ا!ومية إانشغال أغلب 
باألمور السياسية، جعلها تغض ا ظر عن االهتمام بال²امج ال�بوية واالجتماعية 

vآراء ا�شاهدين للتفك ëول أكÇمل  وÇ ^باألمور ا�ستقبلية والطائفية، ال
لألحزاب نتيجة أسلوب اطاب اoي أو  العشvةأو  الوالء اإلعال� للطائفة

  .تصنعه مواضيع ال²امج ا�رئية ا!ومية

  :االستنتاجات

Ï- ا�ينية (ظهور قنوات فضائية متخصصة، &ث فقرات ال²امج ا�ختلفة منها
  ).خباريةائقية وا��ئية واإلنو�ت والوثوالرياضية وا�

ري استهالä، يعتمد O موارد إنشاء قنوات فضائية عديدة O أساس Ðا-=
 .عالنات وا��ية وتوزيع أðطة ال�يباتاإل

  :التوصيات

Ï-وø O نتاج برامج ومسلسالت وأفالم إرة وجود قنوات فضائية تعتمد
  .يمانيةوية واالجتماعية اإل|وجهات ال�بوثائقية وروائية مرئية، تتضمن ا

نتاج مواضيع ال²امج Öعداد وإل �شار�ة الشباب وا�راهق# � فسح ا�جا-=
 .ا�رئية ا�ختلفة

  :املقترحات

 O عيات أإالتشجيعc هلية، تشارك نشاء قنوات فضائية تعاونية، تديرها
جارية ونقل نسانية � تمويلها، وا�وارد من االعالنات ا|ا�ولة واÉمعيات اإل

  .ا�ؤتمرات واالحتفاالت اNزبية
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  خصائص التأثري اخلفي للعمليات اإلعالمية

  إمنوذجاً" توم وجريي"

  فاروق ناجي حممود. د

  مركز البصرية للبحوث والتطوير اإلعالمي

  املقدمة

vمن ا�تخصص# من إعالمي# وتربوي#، و�ذلك من غ vيظن كث 
ا|أثv السلO z األطفال � سلسلة أفالم أن  ا�تخصص# من آباء وأمهات؛

، ظعند اكتساب األطفال للتعامل الف يتوقف)) توم و جvي((الرسوم ا�تحر�ة 
 لطريقة ا|عامل ب# الشخصيت# الرئيست# � هذه السلسلة، وباألخص 

ً
انعfسا

Ø ذ¡ئها � ا�كر اoي يقلب  اoكية ال^ تستغل) جvي(ما تقوم به شخصية 
 ) توم(الفخاخ ال^ تنصبها �ا شخصية 

ً
خر هو آ عليها، ويضيف بعضهم أمرا

إحداث الل � شخصية الطفل ع² ا|بكv � تسلمه بعض اإلشارات اÉنسية 
ال^ Çويها بعض ا�شاهد � بعض حلقات هذه السلسلة، وال ينتبه الكثv منهم 

مان األطفال O متابعة هذه اNلقات وتعلقهم باÉلوس سا�ت ما تو�ه من إدإ� 
إ� من مقالب ماكرة تؤدي ) جvي(طويلة أمام ا|لفزيون �شاهدة ما يقوم به 

Îعل من جvي أن  مواقف تبعث السخرية منه، غv مأسوف عليه، ألنه يريد
 
ً
الواحدة  Îعلهم ال يملون من إ�دة مشاهدة اNلقة وجبة طعام شهية، إدمانا

ع�ات، وربما مئات ا�رات، ح« ºفظ األطفال حر�ت أفعا�ا وسكناتها، 
وحواراتها عن ظهر قلب، فقد تابع ا&احث ¢موعة من األطفال وتأكد W حفظهم 

  .ألدق ا|فاصيل، إذ ¡نوا يذكرون ما سيحدث من أفعال وأقوال قبل حدوثها

ا وع من اإلدمان W تأثvات  مثل هذاأن  ن من بديهيات العلوم ال�بوية،إ
Çديد إ� ن اÉلوس سا�ت طويلة سيؤدي إبية كثvة من ا احية ا&دنية، فسل
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Çديد اكتساب ا�هارات ا�طلوبة، إضافة إ� حر�ة الطفل ال^ ºتاجها بدنه، 
وال^ تمنحها األلعاب ذات اNر�ة، ومن ا احية ا فسية يمكن �ثل هذا 

خلق الشخصية االنفرادية، الال اجتماعية، العتياده O � إيؤدي أن  اإلدمان
االنفراد بنفسه سا�ت طويلة، واالنعfسات السلبية oلك واسعة و�ثvة، بعيدة 

  .العالقة عن موضوعة ا&حث

نما يكمن إقدم استعراضه من تأثvات سلبية، ما تأن  ويالحظ القارئ الكريم
سلسلة أفالم الرسوم  اJستقبلس الطفل اoي ت��ه � نف) األثر الظاهر(� 

بواسطة أدوات االتصال  اJرسلال^ صممها  الرسالة، ))توم و جvي((ا�تحر�ة 
 ،Eهارو� السويل(أي عملية اتصا!ة حسب نموذج ن إ ، إذالقناةالسمعمر (

)Harold Lasswell (اث األكاديمية وهو األ�-2(نموذج ا�عتمد � ا�راسات واأل

  :ا العناù امسة ا|ا!ة�) 26

Ï-  ا�رسل(ا�تصل (Who? من يقول ،  

 ، ماذا يقول؟ ?Says What) الرسالة(ا�ضمون  -=

æ -  القناة(الوسيلة (in which channel? بأية وسيلة؟ ، 

 ، �ن؟?To Whom) ا�ستقبل(ا�تل½  -<

í-  ا�طلوب vاألثر ا��وك(ا|أث( ،With What effect?  ؟vبأي تأث ،)9-

84.4 ( 

ن ¡ن ما تقدم هو ا|أثv السلz من اÉزء الظاهر من العن] اامس إف
توم ) (ة أفالم الرسوم ا�تحر�ةسلسل(� العملية االتصا!ة ) األثر ا��وك(
 أن  ذلك يعÜ فهل) جvيو

ً
  هناك جزءا

ً
اÉواب O هذا ن إ من هذا العن]؟ خفيا

  .ا&حث موضوعإ� السؤال هو ا�دخل 



−�T�−  

 :ثمشكلة البح

ن أية عملية اتصا!ة، وباألخص تلك العملية ال^ تستخدم الرسائل إ
Çتوي O إشارات خفية Çيلها ¢موعة من cهور ا�تلق# أن  السمعمرئية، البد

العمر، اÉنس، اللون، ا قد، (أكë من خصائص ا�تل½ أو  تش�ك �اصية
أهداف لم يتم ا|طرق إ!ها (رسائل مست�ة أو  رسالةإ� � أذهانها ....) ا�وقف

يرد،  ، سواء أراد ا�رسل ذلك أم لم)ع² تلك العملية، ال من قريب وال من بعيد
  )8: -(  .مقصودة ¡نت أم غv مقصودة

 عن عر� حاز ن إ فمثالً 
ً
¢رد سماع ¢موعة من ذوي الطموحات العلمية خ²ا

للتفكO v ا�جرة، O جائزة علمية � إحدى دول الغرب، ºث هذه ا�جموعة 
يكون � ا² ما أن  دعوة للهجرة دونإ� ويتحول هذا ا² � أذهانهم 

� ا² إشارات خفية تسلمها هذا ا وع من ا�ستقبل أن  يدعوهم إ!ها، أي
قد ) الرسالة اإلعالمية(عملية االتصال  ةبلغ) هدف(تأثv إ� وحو�ا ) ا�تل½(

وبتطبيق قانون ال�اكم، ، ربما لم يقصدأو  ل إ!هقصد الوصو) ا�رسل(يكون 
أو  ع² عمليات إعالمية أخرى) ا|أثv –ا�دف (� حالة قصد ا�رسل بتكرار

  .)110-3(بتكرار العملية اإلعالمية ذاتها، 

هذا ا|أثv � ذهن ا�ستقبل، فإذا ما تم إجراء لقاء مع ) تثبيت(يتم تعزيز 
ا�عم اoي تلقاه من ا�ؤسسة ال^ يعمل فيها، إ� طرق العر� الفائز باÉائزة !ت

  .بطاقة دعوة � يديهإ� تتحول فكرة ا�عوة ال^ نشأت � ذهن ا�تل½ ا�ذكور، 

ويالحظ قوة تأثv الرسائل ا�ست�ة � ا² الصغv العابر والقدرة O تعزيزه 
لنتخيل مدى قوة ا|أثv با|كرار إلحداث ال�اكم، كما جاء � ا�ثال ا�ذكور ف

والقدرة O ا|عزيز ع² العمليات االتصا!ة ال^ تستخدم وسائل ا|أثv األقوى 
  .¡�راما
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 ) توم وجvي(ن � سلسلة أفالم الرسوم ا�تحر�ة إبناًء O ما تقدم ف
ً
تأثvا

 سيحاول ا&حث بعد ا|حليل
ً
أن  ن مش�ة ا&حث يمكنإºدده، oا فأن  خفيا
  :بالسؤال اآل¯ عنهايع² 

` ) توم وجZي(ما هو ا&أثZ اO XY سلسلة أفالم الرسوم اJتحرVة 
  .األطفال؟

  :أمهية البحث واحلاجة إليه

ن Çليل العمليات اإلعالمية للوقوف O ا|أثv ا± الfمن، فيها وÇديد إ
  :من ا|أثÎ ،vعلنا قادرين Oأنواع وأسا!ب ووسائل هذا ا وع 

Ï- ،مقصودة vا�رغوب فيها، مقصودة ¡نت، أم غ vات غvديد ا|أثÇ
  .|جنبها

القدرة O تصميم عمليات إعالمية ذات تأثv خ± مقصود لالستفادة من -=
قوة ونفاذ هذا ا وع من ا|أثv ع² عملياتنا اإلعالمية، وÈ ذلك تكمن أهمية 

  .ا&حث

 من القنوات الفضائية هأن  ن ا&احث ع² ا�تابعة وجدوأل
ً
ناك عددا

ا�خصصة لألطفال وا اطقة باللغة العربية تعرض ما ال يقل عن ثالث سا�ت 
، ¢موعة من حلقات هذه السلسلة، كما 

ً
يتم عرض ¢موعة منها ع²  أنهيوميا

عدد من القنوات، غv ا�خصصة لألطفال، لكنها Ýصص ف�ة �م، من ف�ات 
ن هذه طة ا�نت�ة � حوانيت بيعها، وألص اللïرية ا�ضغوبثها، فضًال عن األقرا

القدرة O جر ا�ستقبل إ� السلسلة Çوي من وسائل الشد والتشويق ما أوصلها 
 إجراء هذا ا&حثإ� ن اNاجة إا، كما تقدم ذكره، فدوامة اإلدمان عليهإ� 

  .يلz دعوتهاأن األكادي� øورية، Îب O ا&احث 
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  :ثهدف البح

توم (Çديد ا|أثv ا± الرئيس لسلسلة الرسوم ا�تحر�ة إ� يهدف ا&حث 
وأثره O تكوين شخصية الطفل، ع² ا|أثO v تفكvه وما ينتج عن ) وجvي

  .ذلك من تشكيل لسلو�ه

 :خصائص هذا التأثري

  :التأثري اخلفي

هو؛ إبقاء األثر ) ثرأ(لسان العرب البن منظور � باب  كما جاء � :ا&أثZ لغة
 أ� ال¶ء، و

ً
، oا فا|أثv هو ا�دف اoي يريد Çقيقه ثر � ال¶ء ترك فيه أثرا

عملية [ن غ ا�رسل � ا�ستقبل ع² الرسالة ال^ تتضمنها عملية اتصاW، إذ
االتصال متعمدة وموجهة Æو Çقيق هدف، وهو اNصول O تأثv قابل للمالحظة 

  )2:244]. (سلوك مرتبط بش� ما، بذلك ا�دفإ�  والقياس لكونه يف¾

أخفيت «: من لسان العرب البن منظور جاء) خفا(ف± باب  :أما اXY لغة
، وضده الظاهر، oا » خفاياخاف، وÎمع O :س�ته و�تمته، و5ء خ± :ال¶ء

!ة � ا|أثv اoي Çققه العملية االتصا: ن ا|عريف اإلجرا- للتأثv ا± هوإف
  .سلوك مرتبط بهدف خ±، غv ظاهر O مضمون رسا|هاإ� ا�ستقبل وا�ف¾ 

  :الرسائل املستترة

 عن الرسالة اإلعالمية
ً
نها أ(Ä  من أهم األسباب ال^ Ðعل ا�ستقبل معرضا

ال تشبع أو  ال Çقق مصاNه،أو  نها التلz اهتماماته،أأو  تتعارض مع ما يعتقده،
   .)- :8(حاجاته 

تصميم رسائل O مستوي#؛ ا�علن إ� oا يلجأ ا�تصل � عملياته االتصا!ة 
أو  ، ل? يضمن من خالل ا�ستوى ا�علن ا�لz الهتمام ا�ستقبل)اJموه(و ا�ست� 
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ا�شبع للحاجات، شد وتشويق ا�ستقبل لتسلم الرسالة ¡ملة، أو  ا�حقق للمصالح
إيصال األفfر وا�علومات وا�شاعر ) ا�ست�( ويضمن من خالل ا�ستوى ا�ا¸

ذهن ا�ستقبل إ� |مريرها «ال^ يريد إيصا�ا بتمويهها ب# طيات ا�ستوى األول 
نها أفfر أالوعيه، ثم يتبناها � وعيه O دون دراية منه إذ يت�بها عن طريق 

  .) - :8. (»نابعة من تفكvه وأساسها ثقافته 

إ� ة هذا ا وع من الرسائل O الوصول بسهولة ويÍ وواضح ما Ä قدر
O بلوغ ا|أثv ا�طلوب وقدراته واضحة ºðة ا�ستقبل ال^ يراد االتصال بها، 

الرسائل ا�ست�ة Ä األداة أن  من العملية االتصا!ة � تلك ال�ºة، وقد اتضح
العالقة ب# ا|أثv أن  عÜا|أثv ا±، وهذا يإ� ال^ يستخدمها ا�تصل للوصول 

  .ا± والرسائل ا�ست�ة Ä عالقة ا تيجة بالسبب ا�ؤدي إ!ها

  :األساليب غري مباشرة

األفfر وا�علومات (تمويه األهداف  :أي، ويعتمد � بناء ا�ستوى ا�ا¸
  :غv مباðة أربعة OÄ أسا!ب ) وا�شاعر

د االنطباع اNسن أوالسيئ بشأن أمر وهو أسلوب يقوم O تو! :االنطباعية
بناء إ� ضد هذا األمر، �ا يؤدي أو  ما، هذا االنطباع Îعل ا�ستقبل يقف مع

  .أفfره وقنا�ته ا�تعلقة بهذا األمر O أساس هذا ا�وقف

استنتاج ما يريد ا�تصل إ� وهو أسلوب يقوم O دفع ا�ستقبل  :االستنتاجية
 .نا�تاستنتاجه من أفfر وق

وهو أسلوب يقوم Ç Oريض ا�ستقبل O تبÜ األفfر  :ا&حريضية
 .والقنا�ت ال^ يريدها ا�تصل

وهو أسلوب يقوم O إ&اس األفfر والقنا�ت ال^ يريد ا�تصل  :القناعية
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 ،öية، وا�نطق العقþقائق العلمية وا|ارNغرسها � ذهن ا�ستقبل، أقنعة ا
 ) 110 :4. (ا اتج عن الفطرة السليمةواoوق السليم 

  :أنواع الرسائل املستترة

األول من حيث قصدية : ثالثة أصناف رئيسةإ� تصنف الرسائل ا�ست�ة 
ا�ستقبل، وا�الث إ� ا�تصل �ا، وا�ا¸ من حيث األداة ال^ يستخدمها إليصا�ا 

vمن حيث عدد العمليات االتصا!ة &لوغ ا|أث.  

  :ستjة من حيث قصدية اJرسل إgقسم الرسائل اJت :األول

وÄ الرسائل ال^ موهت أهدافها ب# طيات عملية  :الرسائل اJستjة اJقصودة
اتصا!ة بتخطيط مسبق، بقصد االستفادة من اصائص والقدرات ال^ تتمتع بها 

  .الرسائل ا�ست�ة � نوعية وطريقة Çقيق تلك األهداف

jستJقصودةالرسائل اJا Zالرسائل ال^ تتش� � العملية االتصا!ة  :ة غ Äو
  :ات هذه العملية، وO Ä نوع#يكون ا�تصل قد خطط �سها ب# طيّ أن  دون

أي ال^ تأ¯ أهدافها متوافقة مع السياسات العامة للمؤسسة  :اJتوافقة
fس ا|كوين ا ف4 اإلعالمية ا�نتجة �ذه العملية االتصا!ة، إما عن طريق انع

 .إنها توافقت بمحض ا�صادفةأو  والفكري �نفذيها ا�توافق مع تلك السياسات،

أي ال^ تأ¯ أهدافها متعارضة مع السياسات العامة للمؤسسة  :اJتعارضة
ºيط بإمfنيات  ن إدراك منفذيها النتجة �ذه العملية االتصا!ة، ألاإلعالمية ا�

، و
ً
 )- :8. (هذه اإلمfنيات ىيهم مقت] O الظاهر من مدوع نأأدواته علما
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ً
ـ وتقسم الرسائل اJستjة من حيث األداة اJستخدمة O دس األهداف :ثانيا

  :H طيات العملية االتصاQة إgب

أي ال^ تستخدم األسا!ب غv ا�باðة � تصميم العملية االتصا!ة  :الفنية
 وصورة(ù اإلخراج مستثمرة عناù السيناريو وعنا

ً
ألهداف ال^ �س ا) صوتا

  .ا�ستقبل كرسائل مست�ةإ� ä تصل  ،يريد ا�تصل تمويهها

لية أي ال^ تستخدم اÉانب ا|قÜ من الصوت والصورة |حميل العم :ا&قنية
ºمل رسالة مست�ة ب# ) فريم واحد(إدخال  االتصا!ة، رسائل مست�ة مثل

ال^ يستغرق عرضها O ع# ا�لت½ ثانية واحدة، ) مفري(امسة والع�ين 
 )10:7/11(يدرك ذلك أن  ال وÌ ا�لت½ دونإ� فتتÍب رسا|ه 

 
ً
وتقسم الرسائل اJستjة من حيث عدد العمليات االتصاQة qلوغ  :ثا4ا

gإ XYا Zا&أث :  

يتم بلوغ ال^  ،أكëأو سواء ¡نت واحدة  وÄ الرسالة ا�ست�ة :القصZة
تأثvها ا± � ا�ستقبل ع² عملية اتصا!ة واحدة، ويتوقف ذلك O سبل 
 vة الرسالة ا�ست�ة مع العملية االتصا!ة، أي طريقة استخدام األسا!ب غÉمعا

وسيلة االتصال  ا�باðة، وحجم ا�دف ودرجة تعزيزه � ذهن ا�ستقبل، ونوع
 ùاأوأدواتها وعنا�fش.  

وÄ الرسالة ا�ست�ة ال^ يتم بلوغ تأثvها ا± � ا�ستقبل ع²  :ةالطويل
 
ً
|أثvها، وأكë قوة  أكë من عملية اتصا!ة، وتتمï عن األو� بأنها أكë تمويها

 
ً
 � ذهن ونفس ا�ستقبل، وأكë تعزيزا

ً
 (ونفاذا

ً
 ) - :8. (W فيهما) تثبيتا

  :أدوات الرسائل املستترة

ا�ستخدمة ذاتها، و ألهدافا�ست�ة أدوات الرسائل ا�علنة ا ُل تستخدم الرسائ
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  :ع² مرحلتيها

r-السيناريو :مرحلة اإلعداد ùعنا Ä وأدواتها.  

t-اإلخراج :مرحلة ا&نفيذ ùعنا Ä وأدواتها. 

O  مستوي#تب¼ عناأن O السيناريو ù: مستوى األهداف ا�علنة، 
!تم استخدام عناù اإلخراج |حقيق  ؛)ت�ةا�س(ومستوى األهداف ا�موهة 

لالسÓادة ينظر ا�صدر . * أهداف ا�ستوي# با|ضامن مع بقية عناù السيناريو
  .، الفصل ا�الث)4(رقم 

 ðٌط 
ً
 ناجزا

ً
 ات#ل� مرحلة من ه و|حقيق ا|أثv ا�طلوب � ا�ستقبل Çقيقا

للعملية ) vي العاملش� ا|عبا(تصميم  :رحلت#، ف�ط ا�رحلة األو� هوا�
 ).الطريقة(تباع اطوات العلمية الستثمار عناù ااالتصا!ة، ب

تؤدي عناù أن  O) الرؤية اإلخراجية(بناء  :رحلة ا�انية هووðط ا�
  )5:321.(اإلخراج وظائفها ا�الث بش� متضافر

ة ال^ Çمل تتحدد بهما العملية االتصا!أن  ن هذين ال�ط# Îبإعليه فو 
 رسائل مست�ة بتضافر أدوات Ø من مستوييها ا�علن وا�ست� ا�تضافرة أصالً 

  .O صعيد ا�ستوى الواحد

  ):توم و جريي(الرسوم املتحركة  سلسلة أفالم

� أواخر ا�الثينيات من القرن ا�ن]م ا|¹ ا�خرج األمريكي اللبنا¸ 
، بو!م حنا، حيث عمل االثنان � األصل جوزيف بار برا و�نت بدايته ر

ً
ساما

  -كو�ن-�ðة م�و
ً
كثvة �ذه ال��ة، ح« خرجا منها  ماير، !قدما أعماال

  )3/12 :11(، )بار برا –حنا (!ؤسسا �ðة خاصة بهما سمياها �ðة 
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القطة ذات (فيلم ) ماير –كو�ن  –م�و (واستمر تقديمهما �ا بدآه � �ðة 
الشخصيات ومغvين أسمائهما ح« استقرا O هذه ا�يئة مطورين ) اNذاء

 ، وتشv ا�صادر)توم وجvي(واأللوان واألسماء ا�عروفة للقا� وا�ا¸ Çت اسم 
ولونيهما وش�يهما O هذه ا�يئة، ¡نت ) توم وجvي(االستقرار األخv السم أن 

  .)12:3/12(منتصف امسينيات 

حنا وجوزيف باربرا قد أنتجا مع أفالم �تلفة،  ¡ن و!مم ÏèñÛم وح« �
)ÏñÏ ( حلقة من أفالم)يvصبح أشهر سلسلة أفالم رسوم متحر�ة، ) توم وج|
)13:3/12 (  

. وسfرأن# جوائز كثvة منها سبع جوائز وقد نالت أفالمهما O مر الس
)12:3/12(  

  :الشخصيات والصراع

توم، كما هو  الفأر جvي والقط ة O شخصيت# رئيست# هماتعتمد السلسل
ويب¼ ال]اع ا�را� ل� حلقة من  ،واضح من االسم اoي أطلق O السلسلة

وجبة oيذة  §اولة توم اإلمساك 
vي وجعله حلقاتها O ال]اع ا�تو� من
fئد أقوى Ðعل األمر ينقلب عليه،  بمالIَ ، تُ مfئده لإليقاع بهأن  |ناو�ا اال

ن اNلقات، من ، ويتطور ال]اع � كثv م� مأزق لم يكن � حسبانه ويدخله
§اولة االنتقام منه بسبب ا�آزق ال^ إ� للتنعم بوجبة oيذة،  §اولة اإلمساك به

  .بها وقعهي

  :احلبكة

ن ا&ناء إالسلسلة، Ä حبfت حfيات، oا فغلب حبfت حلقات أإن 
قصص، إ� حfيات ال إ� سلسلة مستند ا�را� ألغلب سيناريوهات حلقات ال
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ن سيناريوهات هذه اNلقات، ضعيف أل تماسك اNبكة �أن  إذ من الواضح
اNدث الرئيس، يتتابع بأفعال درامية بتواٍل مفتوح، �ا جعل خيوط اNبكة سائبة، 

تتشابك مع بعضها ع² أو  ترجع |تصلأن  بل منقطعة � كثv من اNلقات، دون
  .مية متعامدةأفعال درا

نها تتألف من ¢موعة أفعال درامية أفلو رشحنا أية حلقة كمثال، سنجد 
يكون الفعل ا�را� الواحد فيها، عبارة عن §اولة توم  صب فخ . متتا!ة

 دهاء توم Îعل من أن  vÉي، اال
ً
قع به توم بأسلوب يستثمر هذه يهذا الفخ مأزقا

فارقات ال^ Çدث، وع² رد الفعل اäo األفعال Éعلها كوميدية من خالل ا�
  .غv ا�توقع، وا�آزق ال^ يسببها مثل هذا ا وع من رد الفعل

ذات حدث درا� ) حلقة ا&يانو(هناك حلقات مثل أن إ� وÎدر اإلشارة 
األفعال ا�رامية ا�كونة (أجزاءه أن  متماسك اNبكة يأ¯ تماسكه من خالل

ة ا�وسيقية ال^ أدخلت كعن] من عناù وعقطللحدث جاءت مربوطة با�
، وال ºتاج ا�تتبع 

ً
 وتنفيذا

ً
ا&ناء ا�را� بطريقة ذات مستوى إبداÌ �ل، تأ!فا

برهنة إلثبات علو ا�ستوى اإلبداÌ، فمجرد إدخال ا�وسي¹ الستخدامها كعن] 
اج، يدل معروف عن] من عناù اإلخر هو من عناù ا&ناء ا�را�، وÄ كما

 
ً
 فهو واضح من خالل ا|ناغم الصوري والصو� ودقة أ، O علوه تأ!فا

ً
ما تنفيذا

العمل الفÜ منتج بواسطة الرسوم أن  توقيتاته، إذا ما أخذنا بنظر االعتبار،
 ا�تحر�ة � ف�ة زمنية لم تكن فيها اNواسيب مستخدمة � عمليات مونتاجها

  .مؤثراتها ا&]ية والصوتيةأو 

اسكة ن حنا وباربرا ¡نا غv قادرين O إبداع اNبكة ا�تمأن الظن بإعليه ف
ن ما ي²ر اÝاذ هذا ا وع من اNبfت، حبكة أيدفعه عن اoهن، االعتقاد ب

þاطبوا عن طريق أن  عمال مقدمة لألطفال، واألطفال Îباألأن  اfNية، هو
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ط± أقوى من تأثv اNبfت مثل هذه اNبfت ذات تأثv �ن إ العاطفة، إذ
، وÈ ذلك ¢اراة �عظم ا�وروث الشعz ا�را� )حبكة القصص(ا�تماسكة 

  .ا�خصص لألطفال �ى Ø الشعوب

u vراLناء اqليل اx أن  :وخالصة Üال]اع � حلقات هذه السلسلة مب
امية �بكة حfية ال قصة الستثمار قوة ا|أثv العاط± من خالل أفعال در

كوميدية متوا!ة ذات خيوط سائبة، ألنها عبارة عن تتابع Nيلة تدبرها إحدى 
رد فعل للخروج من ا�أزق أو  شخصي^ ال]اع إليقاع الشخصية األخرى بمأزق

إدخا�ا بمأزق أو  �يلة تدبرها شخصية ال]اع األخرى، لقلب ا�أزق عليها،
  .جديد

  :)توم وجريي(التأثري اخلفي يف سلسلة 

بمجرد استعراض األفعال ا�رامية ال^ Çتويها حبfت حلقات سلسلة أفالم 
فإننا سنجدها؛ سلسلة أفعال Çطيم وتدمv ) توم و جvي(الرسوم ا�تحر�ة 

إسقاط ثريا، xطيم }موعة من الصحون، خلط موجودات اJطبخ مع (وÖتالف 
قلع شجرة؛ إتالف بعضها، تدمZ جهاز كهربا~، xطيم بيانو، إتالف سجادة، 

حديقة، إحداث ثقب O سقف اLار، خلع اqاب الرئيسة لتار، انهيار اLار 
  ....)�ه

 
ً
 وÖتالفا

ً
 وتدمvا

ً
، تتتابع � نفس ا�تل½ دفقات ومع تتابع هذه األفعال Çطيما

 فكرة رد الفعل، وغرابتهما، �أو  من اإلدهاش، o¡ء فكرة الفخ،
ً
 ا ºدث إعجابا

ن هذه ا�فقات من اإلدهاش تتخلل نفس ا�تل½ وهو � حالة ال، وألبهذه األفع
من االس�خاء اoهÜ اoي يبثه اÉو الكوميدي فيه، وحبكة اfNية الضعيفة، oا 

 ºجب إ� فإنها تتطور من اإلعجاب 
ً
انطباع باستحسان هذه األفعال، استحسانا

Ðار ا اøاأل � vة عن ا|حطيا�تل½ عن ا|فكvأن  :أي ،م واإلتالف وا|دم
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ا�تل½ يكون قد تسلم رسالة مست�ة بأسلوب االنطباعية من خالل تو!د 
(ية ما، وبتعزيز إ� االنطباع اNسن باألفعال ا�سببة لل�ر، إذا أراد الوصول 

هذه الرسالة ا�ست�ة با|كرار ا�ستمر ع² اNلقة الواحدة، ومن ثم ع² حلقات 
أفfر تستقر � ذهن ا�تل½ دون وÌ منه، إ� حول هذا االنطباع السلسلة، يت

ن إ |ظهر O سلو�ه عدم االك�اث �ا تسببه األفعال ال^ يقوم بها من أøار،
O صولNتجمع تلك أ 5ء ما، وبا|قادم ت�اكم الالأراد ا| Wبا!ة � أفعا

ة من سمات O ش� سماألفfر، يدعمها ما ºققه من منافع ذاتية، |تش� 
 
ً
هذه ا²ة أن  نها نتيجة من نتائج خ²ته اoاتية، وال يعلمأتفكvه وسلو�ه، ظانا

) توم وجvي(إنما ¡نت توجهها دفة ا|أثv ا±، لسفينة عمليات إعالمية اسمها 
، فقادته Æو اعتناق مبدأ 

ً
 ) الغاية ت²ر الوسيلة(¡ن ير�بها حينما ¡ن صغvا

ً
فكرا

 و
ً
  :ويستدل �ا تقدم. سلو�

 
ً
ن Öت�ة ا�وجودة � هذه السلسلة، وال يمكن إثبات قصدية الرسائل ا�س :أوال

¡نت غv مقصودة، فإنها من نوع ا�توافقة ا�تأتية عن طريق انعfس ا|كوين 
 vين يعتنقون الفلسفة ال²اغماتية ا�توافقة مع ا|أثoا ف4 والفكري �نفذيها ا

) الفنية(هذه الرسائل ا�ست�ة طويلة، ومن ا وع أن  كما هو واضح، كماا±، 
كسبها خاص^ أوهذا ما  ،ت�ة Hها وÈ مرحلتيهاال^ تستخدم أدوات الرسائل ا�س
  .القوة واطورة بهذا ا�ستوى العا8

 
ً
تقوم به الرسائل ا�ست�ة ال^ تتضمنها العمليات أن  �ا يمكنأن  :ثانيا

لظاهر ة من تأثv خ± O تفكv وسلوك ا�تل½ يتمï عن ا|أثv ااإلعالمي
العقول إ� قادر O ا فاذ  أنهفأما قوته فإنها تأ¯ من  ،بالقوة واطورة) ا�علن(

 يؤدي أن  دون
ً
مبادئ إ� اكتساب سلوك يستند إ� تý تلك العقول ذلك، نفاذا

عليها ا�تل½، وأما  َل بِ جُ  ةٌ يقَ لِ سَ  Ðمعت من أفfر جعلت هذا السلوك يبدو و�أنه
، لقدرة هذا ا وع من العمليات -إضافة إ� سبب قوته نفسه-خطورته فإنها تأ¯، 
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وتلبية  ،وÇقيق مصالح ،شباع حاجاتإلألنها تستخدم  ،اإلعالمية O قبو�ا
هذه بينما تبلغ أهدافها � مستواها ا�موه،  ،اهتمامات ا�تل½ � مستواها ا�علن

  وع من العمليات اإلعالمية قادرالقدرة Ðعل هذا ا
ً
Ç Oقيق مبدأ ا|كرار  ا

ا�ثبت  ،ا|أثv ا± � ذهن ا�تل½) تثبيت(تعزيز إ� ال�اكم ا�ؤدي إ� ا�ؤدي 
 
ً
من خالل خاصيته األو� وÄ، قوته � ا فاذ دون وÌ من ا�تل½، ومن  أساسا

إذ بعد ) توم وجvي(سلسلة أفالم الرسوم ا�تحر�ة هذه العمليات اإلعالمية؛ 
ن أل ،ع�ات السن# من إنتاجها تواصل زرع تأثvها ا± � أذهان األجيال

لغة العربية لالقنوات الفضائية ا�خصصة لألطفال منها وغv ا�خصصة ا اطقة با
تم تعرض حلقاتها بش� يكاد يكون متواصًال O مدى سا�ت ا!وم، إذا ما 

cع السا�ت ال^ تعرضها Ø قناة مع بعضها، وما القنوات الفضائية ا اطقة 
Üاألرض ببعيدة عن هذا ا�عدل � العرض �ا يع O بلغات الشعوب ال^ تعيش 

سfن األرض Hهم وبتتابع األجيال، معرض# |ل½ الرسائل ا�ست�ة ا�وجودة أن 
 آزرع تأثvها ا± ا�ستدل عليه � هذه السلسلة بش� متكرر ومستمر، ل

ً
، � نفا

 Ìذه الشعوب، دون و� ýمÉهذه األجيال، لتساهم � رسم خارطة العقل ا Ø
  . منها
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  النتائج

gحث إqخلص ا:  

كساب إهو ) توم و جvي(لرسوم ا�تحر�ة إن ا|أثv ا± الرئيس لسلسلة ا
 ) ت²ر الوسيلة الغاية(ا�تل½ الوسائل ال^ Ðعله يعتنق مبدأ 

ً
 وسلو�

ً
  .فكرا

u Zإن خصائص هذا ا&أث: 

Ï-  vقوة ا|أث.  

=-  
ً
 ومfنا

ً
  .خطورته بقدرته O االنتشار زمانا

ويق�ح ا&حث |جنب خطورة ا|أثv ا± �ثل تلك العمليات اإلعالمية، إذ 
 من ا&يئة ال

ً
ال للعيش � هذه ا&يئة، إنتاج إ�بوية، وال ¢ال أصبحت جزءا

ما � فكرنا ال�بوي من إ� مليات إعالمية بديلة Çمل تأثvات خفية تستند ع
O االنتشار، كما يو�  نفسه ا�ستوىبتكون أن  قيم O من القوة والقدرة

تقف O ا|أثv ا± للعمليات أن  بإقامة ا�راسات ا�ستمرة، ال^ Çاول
خيصه، وÎÖاد اNلول ال^ Çد اإلعالمية، وباألخص الشائع وا�نت� منها، لتش

ýمÉرسم خارطة عقلنا ا O ،من قدرة خصائصه.  
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  "دور اإلعالم التربوي يف تدعيم االنتماء للوطن" 

  رافد عطية عبد اجلبار

  ديوان الوقف السين -رشاد اإلسالمي مسؤول إعالم دائرة اإل

   
E  

 ال يكاد هناك خأن  ال Ø O .þ مسلم يعيش � زماننا هذا
ً
لًال كبvا

 Ø � .þةأÑ،  هلكة إ� تر�ت ذا ماإزمة تربوية قد تؤدي أننا نعيش � أوهو
 هذه األأخطار فاoي يعلم  ،امة اإلسالم

ً
 الºرك ساكنا

ً
زمة ويب¹ صامتا

باء اآلأن  يرىأن  ماأو ،Îد اNلول ا�ناسبة فتلك مصيبة ك²ىأن  واليستطيع
�اجة أÑة هم اoين يقومون بدور ا�ر� � األ مهاتواأل 

ً
ال�بية فتلك إ� يضا

  .مصيبة أعظم

ومربونا  ،مهاتأإ� مهاتنا فيه �اجة أو ،باءآإ� اؤنا فيه �اجة Æن � عٍ] آب
  .د�ةإ� ود�تنا �اجة  ،مرب#إ� فيه �اجة 

 � هذا الظرف باoات
ً
ساباتنا ونصحح نعيد حأن  oا من ا�ناسب وخصوصا

أ؟ و�يف نبدأ؟ و�اذا ين نبدأفمن  ةرها الصحيحيدامور بمقمفاهيمنا ونقدر األ
ورقة � اذنه تعإ!ها � �ثنا هذا !كون بإها كثv سنتطرق سئلة وغvأنبدأ؟ تلك 

 رض واقعنا ä نوأáسده � أن  عمل لإلعالم ال�بوي اoي Îب
ً
اجه ولو جزءا

 من �ططات 
ً
فنكون بذلك  ،¢تمعاتناأو  عدائنا � تشويه صورة إسالمناأبسيطا

: O �تقنا بقوW تعا�) جل جالW(لقاها رب العزة أدينا األمانة اإل�ية ال^ أقد 
{�°�±�²�³�́� � �µ�¶��̧¹�º�»�¼�½��¾¿�À�Á� �� ��� ��

Â�Ã�Ä�z _X�qi\� :	�*c  
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- O 
ً
  .مة اقرأ كيف خدرها اÉهلأفيا عجبا

 أل-
ً
  .تكون خارج الع]أن  مة سورة الع] كيف قبلتويا عجبا

 أل-
ً
  .ناخ بها الضعفأمة سورة اNديد كيف ويا عجبا

 من ويا عجب-
ً
تتخلف أن  )صÙ اهللا عليه وسلم(مة قائدها وقدوتها §مد أا

 vبغ Bآدابه ،خالق صاحب الق العظيمأوت� vقال فيه  ، وقدوتنشأ وتتأدب بغ
  .]<: القلم[ )وانك لعÙ خلق عظيم(سبحانه 

  :"مفهوم اإلعالم التربوي"

 وطÜ البد  اهميته � تدعيم االنتماء الال? نتحدث عن اإلعالم ال�بوي و
سس ل? نضع األ ؛نوضح مفهوم اإلعالم ال�بوي وبعض ا�تعلقات بهذا ا�فهومأن 

  .تكون واقعيةأن  هداف والعالجات بعد ذلك ال^ يمكنواأل

هداف أجل Çقيق أهو استثمار وسائل االتصال من : فمفهوم اإلعالم الjبوي
  .ولةال�بية � ضوء السياست# ا|عليمية واإلعالمية لت

م�وع كبW v فوائد بتكون  شبه ماأ�ا مدلوالت كثvة ) استثمار(مة ف�
ت حاW كحال االستثمارا ،cّة تعود با|ا8 با�نفعة للمجتمع اoي نعيش فيه

فوسائل االتصال � ا�ولة  ،بناء ا�جتمع الواحداالقتصادية ال^ تعود با فع أل
عليها، فا|لفزيون، الراديو، االن�نت،  كثvة ومتعددة و�تلفة حسب ا�طلع#

ومن  ،خراالتصال مع الفرد Ýتلف من وقت آلالصحف، ا�جالت وباA وسائل 
تستغل هذه الوسائل دمة افراد أن  البد لتولة بكل مؤسساتها ،خرآإ� ع] 

 � بناء ا�ولةأ�جتمع |حقيق اهداف تربوية �ا ا
ً
  .ثرها الحقا

 بل العرأن  لقد الحظنا
ً
 حقيقيا

ً
 تربويا

ً
اق طوال مدة االحتالل لم يشهد إعالما

  .اÐاهات غv تربوية تؤزم من موقف اإلعالم ال�بوي مستقبالً إ� توجه 
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ومن ثم نشأت تربيات  ،مذهبيةأو  عرقيةأو  طائفيةأو  ما سياسيةإفاÐاهاته 
Æو ي اÐه وسبب ذلك اإلعالم اo ،جيال غv تربويةأبناء إ� دت أغv متfملة 

 ،عدم ا�قة ببعض قنوات اإلعالم ا�ختلفةإ� دى أاالÐاهات ا�نحرفة �ا هذه 
خذ ي�B اÉيل اÉديد بمفاهيم تلك أخرى فأقنوات إ� وÇولت ثقتهم ا�طلقة 

بناء اÉيل أن ثم ازدادت الفرقة والتشتت ب# وم ،القنوات اإلعالمية غv ال�بوية
إ� دى أ�ا  ،وحصل عدم ا|عاون بينهم، م وطموحاتهمفfرهأفتفرقت ، الواحد 

  .مfنيات ا&ت الواحدإضعاف إإ� بداع الفكري اoي سيؤدي ضعاف اإلإ

 » 
ً
خذ يلعب � أالعب الكرة أن  فلو، كما ºصل � لعب كرة القدم تماما

ºقق ا تائج أن  نه اليستطيعإالعر@ ف وأساحة اللعب حسب انتمائه الطائ± 
  .»وةا�رج

 سأنضع أن  oا وجب علينا
ً
خذ بنظر أت ،فضلأخرى أومبادئ ومنطلقات  سا

بما ترتضيه ا�ول ح« ت�B ا�جتمع الواحد اليسv أو  ا&ت الواحدأن  االعتبار
 Oوال^ يكون لإلعالم  ،¯ من منطلق ال�بية الصحيحةأسس وطنية تأ

  .ال�بوي ا�ور ا&ارز � Çقيقها

سس هم اإلعالميون اoين ºددون اÐاه الشارع م تلك األول من يستخدأو
Üاه الوطÐباال.  

طار السياست# اإلعالمية إ!ها � إهداف ال^ نسà ثم بعد ذلك نضع األ
، جية � ا|وزيعيثم االس�ات ،ثم نضع اطة ا|نفيذية لإلعالم ال�بوي ،وا|عليمية

أن  د للجهات ا�سؤولة � ا�ولةوالب ،Ø هذا يتحدد � ¡فة قنوات اإلعالم
 هذه ا|تدعم مثل 

ً
 ومعنويا

ً
 ماديا

ً
ر�ز O هذه ا|وجهات دون وت ،وجهات دعما

ول? ، بناء ا&ت الواحدأة Çقيق الوحدة وعدم الفرقة ب# رادت حقيقأذا إغvها 
تكون هناك صفتان مهمتان يتحÙ بهما من يريد أن  هذا الطموح البدإ� نصل 
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  :ك وهماÇقيق ذل

r- مانةاأل.  

t- وضوعيةJا.  

  .نهما ليستا موضوع �ثنا�وض � هات# الصفت# ألأن  وال نريد

تكون هناك جهات إعالمية متفرغة �تابعة هذه اطوات أن  البد... ذنإ
 Ýت] جوانبأن  وتكون �ا صالحيات كثvة تستطيع ،|حقيق مصلحة ا&ت

  .عوائق كثvة � ذلكأو 

  :"م التربويفائدة اإلعال" 

نب# الفائدة ا�رجوة من أن  تب#  ا مفهوم اإلعالم ال�بوي البد  اأن  بعد
  .ذلك ا وع من اإلعالم

  :�أمكن تلخيص تلك الفائدة بما يوي

Ï-^ترسيخ القيم ا بيلة ال 
ً
� ¢تمعات  أنّا نستمدها من اإلسالم وخصوصا

Ìبتلك القيمأن  إسالمية من واجبها ال� Ùخالق ا بيلةواأل تتح.  

 ،وا|واصل وا|عاون معها ،همية هذه ا�ؤسسات ال�بويةأيه ا اس O تنب-=
جيال منذ نعومة نها Çتضن األأل ،ودعمها بالرأي وا صيحة وا²ة واالق�احات

 .أظفارهم

æ -عمار وا|عاون مع براز جهود ا�ولة � ا&ناء واإلا�زيد من العمل ا�ستمر إل
 .�ولة ا�ختلفة |حقيق ا�صلحة العامةجهزة اأ

ðاك ا�جتمع � ا�شاريع ا|عليمية وا|وجهات ال�بوية واoي اقت] O إ-<
 ل ا�دة ا�اضية �ا جعل هناك عبدور العبادة فقط طوا

ً
وقد  ،O تلك ا�ؤسسات ئا
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 تلك ا�ؤسسات غv قادرة Ç Oقيق الفائدة ا�رجوه بسبب أتكون 
ً
حيانا

 .مfنات ال�بويةاإلعامل# فيها �ن ال تتوفر فيهم ال

í- #تدعيم العالقة ب# اإلعالمي# ووسائلهم اإلعالمية ا�ختلفة وب# ال�بوي
 .ومؤسساتهم ال�بوية من خالل ا|عاون ا�ش�ك بينهما

ñ-|ة ا|عليمية واالستفادة واصل مع ا�ثقف# وال�بوي# واألاالستمرار � اÑ
 Ø رأي سديدمن. 

Û-بداع مستقبًال اإلإ� ظهار ا|جارب ال�بوية � ا�جتمع وال^ تؤدي إ
 .وتساهم � معاÉة مواطن الل � ا�ناهج ال�بوية

õ- وترسيخ القيم ال�بوية �ا  ،الطالبإ� مساندة ا�رب# � تقريب ا�علومة
 .يسهم � Çس# سلوك الطلبة وا|الميذ � ا�دارس

  :"اخلاصة باإلعالمي التربوي الصفات"

Æدد أن  تعرفنا O مفهوم اإلعالم ال�بوي وعن فوائده ا�رجوة البد  اأن  بعد
  :صفات العامل# � هذا ا�جال منها ما يأ¯

Ï-لسياسة ا|عليم ا�رنةأ 
ً
و!ة ثم ترت½ وال^ تبدأ بمراحله األ ،ن يكون فاهما

  .له ع² مراحل دراستها|لميذ |حاور عقأو  مع عمر الطالب

جهزة ا|عليم وجوانب العملية ال�بوية ¡�ناهج وا�علم# أن يلم بأ-=
 .والطالب والنشاط ا�در÷

æ -ة ا|عليم وما يطرأ عليها من أvجديد � مس Ø O 
ً
ن يكون مطلعا

 .مستجدات قد تؤثر O العملية ال�بوية

 جهزة ا�ولةأوا|عليم سواء مع قضايا ال�بية ن يكون O عالقة دائمة بأ-<



−��T−  

 .تساؤالت ا اس وقضاياهمأو 

í-ل� وسيلة إعالمية مفيدة من أ 
ً
 ومستمعا

ً
 ومشاهدا

ً
 ومتابعا

ً
ن يكون قارئا

 .تساهم � دور اإلعالم ال�بويأن  شأنها

 O قضيته ال^ إ� ضافة هذا باإل
ً
صفات وسلو�يات تدل O كونه حريصا

 .تلميذأو  طالب !ها Øإيصل أن  يطمح �

 :"حماور النقاش"

بعد تلك ا قاط ال^ Çدثنا عنها � عرض مفهوم اإلعالم ال�بوي والفائدة 
كë أع حال عندنا � العراق ل? نكون نقارن كواقأن  والصفات ال^ البد  ا

واختالف  ،طياف شعبناأا قاط O اNروف بما ينسجم مع ولوضع  ،واقعية
نتحدث أن  البد  ا، ا�ينية وا�قافية واالجتماعية والعرقية ثقافتهم وتوجهاتهم

و!ة � ¢ال اإلعالم �طو اطوات األأن  عن ا�حاور ال^ يمكن من خال�ا
 إالواقع بما ينسجم مع ما تطرقنا  رضأيطبق O أن  ال�بوي اoي يمكن

ً
  .!ه آنفا

أن  ويمكن ،سئلةأتكون O ش� أن  ا�حاور يمكنأو  ذن اطواتإ
وقد  ،تكون واقعية Çرك اoهن عن حقيقة اإلعالم ال�بوي عندنا � العراق

  ،نناسئلة ألأجعلنا هذه ا�حاور O ش� 
ً
 تربويا

ً
حقيقة � العراق لم áد إعالما

� 
ً
ردنا �ثل أو  oلك ¡ن عالجنا«، بنائهأ ا|صحيح ورفع اNس الوطÜ ب# جادا

  .»الواقعية ا�نفذة � أرض الواقعهو اطوات هذه ا�حاور 

!ه O إتسà |طبيق ما تطمح أن  منظمةأو  cعيةأو  وينب� ل� مؤسسة
، طياف الشعب الواحد أظر االعتبار ا|نوع وا|لون ب# آخذة بن ،رض الواقعأ

  .وربما يرفع من روح ا�واطنة ب# أبنائها

جوبة ا�ناسبة �ذه Ðد األأن  oلك نتم¼ من ¡فة القنوات اإلعالمية ال�بوية
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ية � Çقيق دعم مانة ا�وضوعذا ماتوفرت األإجابة عليها سئلة ال^ يمكن اإلاأل
Üاالنتماء الوط.  

  :ومن أهم تلك احملاور ما يأيت

Ï- العراق؟ وهل هناك خطوات حقيقية  ما هو واقع اإلعالم ال�بوي � مدارس
  ستقام � ا�ستقبل؟أو  قيمتأ

  الطلبة � نشاطات اإلعالم ال�بوي؟ أو  �ة ا|الميذما مدى مشار -=

æ - بث القيم الوطنية ب# ا|الميذ؟ O ما مدى قدرة اإلعالم ال�بوي � العراق 

، يبثها اإلعالم ال�بويالطلبة للقيم الوطنية ال^ أو  ما مدى امتثال ا|الميذ -<
ً؟أن  خذنا بنظر االعتبارأذا إهذا   تربويا

ً
 هناك إعالما

وسائل االتصال نتعرف O أن  وض � تفاصيل هذه ا�حاور البد  ال? �
  .ثv هذه الوسائل O الفردأا�توفرة �ينا وت

 أ فكرة سحرية لكنها مثvة للقلق تعÜ: اتصالف�مة "
ً
نها فÒ سحرية أل ،يضا

فÒ فكرة ا|قاء  ،صل الالتيÜ تدل O ا�خول � عالقة� دال|ها ذات األ
 ،فرادالعوالم والشعوب وا�جتمعات واأل وخلق جسور ب# ،واتصا�م شخاصاأل

 Üنقل األأوتع 
ً
لكن االتصال ،وفتح العقل خبار وا�ساعدة O ن� ا�عرفةيضا

  .)Ï(".خرى ºمل معالم ا�جتمع االتصا8أمن جهة 

 ا&حث عن ا|أل اليعÜ فقط اإلعالم لكنه يعÜ واالتصا"
ً
 خرين� األ ثvأيضا

االتصال ليس أن  وهذا يعÜ كذلك، ا�فاع عن موقف ما وأعجابهم إة ثارإ أو
الكشف  ن ا�طلوب هوإومن ثم ف ،عملية واضحة بل هو عملية � (ية ا|عقيد

                                           

��  �=V����� ���&[� e] *M� ���2 �O� 
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  )Ï(".فضلأه م« نتمكن من ا|حكم فيه بطرق عن خبايا

من الواجبات ال^ ت�تب O اإلعال� ال�بوي استغالل أن  يتضح  ا هنا
  .ئل االتصال ا�تاحة وبلورتها بما þدم العملية ال�بويةوسا

نتعرف أن  همية العملية االتصا!ة بكل تقنياتها يقت¾أoلك ول? ندرك 
مع ذ áد إ،  صحيح  قل ا�علومة ال�بويةO مفهوم االتصال ä نستخدمه بش�

قد نستعملها ف ،نها Çمل معا¸ �تلفة وعديدةأال إتداول هذه ال�مة الواسعة 
 
ً
 أو  بوصفها علما

ً
حاسبات أو  رسائل اتصال cاهvيةأو  نسانيةإعالقات أو  فنا

طبيعية أو  تع² عن عملية هادفة مقصودةأو  نها قد تهدفأكما ، !ة شخصيةآ
  .تلقائية

 O عن] أا�جاالت وا�عا¸ تر�ز أو  ولكن Ø هذه الطرق
ً
سا÷ هو أساسا

  .نقل ا�علومات

ً* منها أن  كما نالحظ من خال�ا، وضعت عدة مفاهيم لالتصال وعليه فقد
كما نالحظ  ،هميته � Çقيق العملية االتصا!ةأخر W آأو  يؤ�د O جانب

 لألآإ� اختالف هذا ا�فهوم من Ýصص عل� 
ً
هداف ال^ يسà هذا خر تبعا

  .Çقيقهاإ� العلم 

  :"مهية االتصال خلدمة اإلعالم التربويأ"

  لم
ً
فقد تقدمت تقنيات االتصال بش�  ،ننا نعيش ع] االتصالأ يعد خافيا

vقمار االصطناعية توحد ب# القارات |نقل حد جعل األإ� وتعددت وسائله  ،مث
 ،cع#أ وتعرضها مباðة O ا اس ،ال�مة والصورة ع² آالف الكيلوم�ات

# اoين يعاÉون االتصال ومن ثم نال موضوع االتصال اهتمام الكثv من ا�ارس
                                           

���   � y2�1�� 3��V�� 
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، تماعية ذاتهاوøورة من øورات استمرار اNياة االج ،بوصفه عملية اجتماعية
سا!ب السيطرة االجتماعية وتوجيه الرأي العام بتطبيق مناهج أوازداد االهتمام ب

  .غراض متعددةحث اNديثة � هذا ا�جال وذلك ألا&

  :"أهداف االتصال يف اإلعالم التربوي"

ثv � أÇقيق هدف مهم وهو ا|إ� عملية االتصال تسà أن  �ا سبق يتب#  ا
ثO v أوقد ينصب هذا ا| ،ا�ستقبل ح« ºقق ا�شار�ة � ا²ة مع ا�رسل

  .O مهاراته وأاÐاهاته أو  فfره |عديلها وتغيvهاأ

  :ما يا¯إ� هداف االتصال أنيف oلك يمكن تص

r-Fهدف توجي.  

t-Xهدف تثقي.  

 .هدف تعلي�-�

�-Fهدف ترفي. 

 .هدف اجتما�-�

ويتحقق حينما يتجه االتصال Æو Çس# سv العمل وتوزيع  :هدف اداري-�
 .ا�سؤو!ات ودعم ا|فاعل ب# العامل# � ا�ؤسسات وا�يئات

  :"عناصر العملية االتصالية"

r-رسلJتصا!ة وقد يكون هذا هو ا قطة ال^ تبدأ عندها العملية اال :ا
 .غv ذلكأو  ا�طبوعةأو  لةاآلأو اإلنسان ا�صدر هو 

t-ستقبلJهة ال^ نوجه  :اÉل رموزها إهو ا�!ها الرسالة االتصا!ة ويقوم 
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تفسv §توياتها وفهم معناها وينعكس ذلك � نمط السلوك إ� بغية الوصول 
 .اoي يقوم به

Ä أو  ا�ستقبلإ� ينقله أن  وى اoي يريدا�حتأو  Ä ا�وضوع :الرسالة-�
 .Çقيقهإ� ا�دف اoي تهدف العملية االتصا!ة 

ة ب# ا�رسل وا�ستقبل وÎب Ä القناة ال^ تمر من خال�ا الرسال :الوسيلة-�
تتم � أن  وسائل االتصال øورية واليمكن للعملية االتصا!ةأن  كيد Oأا|

 نها Çتل ر�أغيابها كما 
ً
 فيهاأنا

ً
 .ساسيا

تنفع أن  وضحنا العديد من ا�حاور ال^ يمكنأن  يتب# �ا سبق وبعد
ية جهة جادة � Ðسيد واقý لإلعالم أأو  اÉمعياتأو  ا�ؤسسات ال�بوية

  .واoي بدوره ين� ا�عم لالنتماء الوطÜ ،ال�بوي

  ما هو العالج؟ وما u اJقjحات؟... اذن

  :"العالج"

 ،بداع� هذا ا جاح ثم ا�واصلة ثم اإلقق ا جاح ومن ثم االرتقاء ل? يتح
ح« يستمر هذا االáاز العظيم بش� واقý � ا�جتمعات و�اصة اإلسالمية 

تكون هناك جهات إعالمية متفرغة �تابعة هذه ا�ي�ية |حقيق أن  البد، منها
ق عوائ وأ] جوانب Ýتأن  وتكون �ا صالحيات كثvة تستطيع ،مصلحة ا&ت
  :دارت# تتفرغ � سيل اإلعالم ال�بويإoلك وجب وجود ، كثvة � ذلك 

  :شعب متعددةإىل وتتفرع : دارة اإلعالم التربويإ -:أوالً

: −/�	 <�,=1 �'� �>?@�(�A: ال²امج أو  مهمتها متابعة القنوات ا|لفزيونية
العرقية ال^ من أو  ا�ذهبيةأو  ذاعية مع مالحظة عدم طرح ا�واضيع الطائفيةاإل
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فراد ا�جتمع أزرع روح عدم ا|عايش السل� ب# شأنها طمس روح الوطنية و
عاون وعدم ن يأمر با|عايش وا|اإلسالم وهو دين ا�ولة اآلأن  الواحد � ح#

  .بنائهأالكراهية واNقد ب# 

ها ä ال يشوش oا وجب متابعة هذه القنوات اإلعالمية و§اسبة ا�ق]ين في
ن يكون اإلعالم أويمكن Ðاوز حقيقة هذه ا قطة ب ،O جهود هذه ا�ؤسسة

 .مستقًال غv خاضع Éهات مغرضة

B −����C'� � مهمتها متابعة اإلأوÄ شعبة فعالة  :@?<
ً
ت صدارات وا�جاليضا

 بش� مباO ð عمل أنها قد تؤثر خرى ألواÉرائد والصحف وا�طبو�ت األ
ً
يضا

 .�ؤسسة ال�بويةا

D −/� <	E'� �>?@�,��F:  هذه الشعبة مهمتها متابعة ا�دارس وا�عاهد
وÄ  ،والسلو�يات ااصة بالطلبة، وال�يات � ا�ولة |طلع O الواقع ال�بوي 

فرادها دور ا|جوال واالطالع بش� واقý عما يدور � تلك أشعبة يأخذ معظم 
 .ا�ؤسسات ال�بوية

G−�>?@ H�-�*�: ^مايتعلق بال²امج ال Ø شاشات مهمتها متابعة O تن� 
طفال ع استقطاب معظم الشباب بل ح« األن موقصبحت اآلأاالن�نت ال^ 

 وتعيق ا�سvة ال�بوية
ً
  .وال^ بدورها قد تؤثر O سلو�ياتهم بش� كبv جدا

  :دارة العالقات العامةإ -:ثانياً

ا�اخلية وال^ تعود با�نفعة O أو  قات العامة اارجيةيع¼ هذا القسم بالعال
تنظيم الرحالت والزيارات وبرامج ال�فيه سواء ¡نت خارج أو  اÉانب ال�بوي

  .داخلهأو  القطر

قامة وحدات للعالقات العامة � Ø منطقة من مناطق ا&ت إيمكن  :مالحظة
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ا ا�لقاة O �تقها O الوجه داء مسؤو!تهمهمتها بذل جهود حثيثة و�لصة أل
  :ومن هذه اÉهود، ا�طلوب

Ï-زيادة االهتمام بوسائل االتصال.  

  .ال�بية وا|عليمإ� لفت انتباه ا�جتمع -=

æ - مستوى ا�دارس وا�عاهد O تنفيذ العديد من ال²امج النشاطات
 .وال�يات

� ا�سؤو!ة ا�لقاة دارة تعليمية تتوإوين Éان لإلعالم ال�بوي � Ø تك-<
O 

ً
وا|وجيهات  قامة عالقات �مة وا�شاريعإمن ،  �تقها وحسب ما ذكر آنفا

 .بداع فيهاومتابعة ا|جارب واإل

ذلك أو  تلك الكتلةإ� االنتماء إ� لقد أصبح العراقيون سياسي# بشعورهم 
ساسها أO حزاب وقوميات بÜُ أكتل وإ� oلك Çول ا&ت  ،القوميةأو  اNزب

ومن ثم Çول االنتماء  ،ساس وطÜأوليس O  ،حزاباألأو  مناهج تلك الكتل
إ� رادات ثم تمزق اإلإ� العرق ثم تمزقت الوحدة ال^ ادت أو  الفرقةأو  للطائفية

 � Ø ¢االتهأالضعف فإ� تشتيت اÉهود ثم 
ً
  ...صبح عراقنا ضعيفا

ويمكن زيادة هذه ا�ق�حات ال^  ،اشoا نضع هذين ا�ق�ح# � §ور ا ق
بناء بتنا واoين هم أ!ه العديد من إدعم االنتماء الوطÜ اoي يفتقر من شأنها 

  .� مواقع ا�سؤو!ة واÝاذ القرار

  :"املقترحات"

Ï-عية لإلعالمي# ال�بوي# مدعومة من قبل أو  منظمةأو  نشاء مؤسسةإc
 ومتابعته ووضع ا�راسات  cيع ماذكر تتو� O �تقها ،¢لس الوزراء

ً
سابقا

 .س�اتيجية �ا ودعمها بكل الوسائل ا�تاحةاإل
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إظهار ا�عالم وا�ناسبات الوطنية با�ظهر ا�ناسب من خالل وسائل اإلعالم -=
لقاء اطب وا�واعظ ال^ من شأنها ترسيخ Öا�واطن# ¡فة للمشار�ة فيها و ودعوة

Üانتمائهم الوط. 



−��
−  



−��S−  

@@

@@

@@

@@

@@

@@

ïãbrÛa@‰ì�a@@

û�½aâýÇfiÛ@òîÇbànuüa@òîÛë@@

  



−��T−  

  



−���−  

  استثمار ظاهرة الرأي العام يف دعم مقاصد اإلسالم

  يف ضوء السنة النبوية

  فراس حممد إبراهيم. د

  مجعية الباحثني والتدريسيني اجلامعيني

 

E  
  :السالم O أðف ا�رسل#، وبعداNمد هللا رب العا�#، والصالة و

ال ناحية من فإن السنة ا بوية لم تدع قاعدة من قواعد اNكم إال قررتها، و
أو  العقليةأو  نواã اNياة إال أوضحت أمرها، وال حالة من اNاالت ا فسية

 من أسباب ا|قدم والر@ وا هوض باألمة 
ً
االجتماعية إال أبانت حكمها، وال سببا

غv ذلك من ا�زايا ال^ ¡نت من ا�قومات إ� إال بينته وحثت O ا|مسك به، 
ا�دنية ا�ؤسسة O القواعد الصحيحة واألخالق اNسنة، إ� ال^ نهضت باألمة 

  .)Ï(فرفعت ا�سلم# األوائل ب# األمم وسعدوا بها وسادوا O غvهم

ولم تغفل السنة ا بوية عن ظاهرة اجتماعية وسياسية ارتبطت بظهور 
ا�جتمعات اإلنسانية، وباتت �مل ضبط وتنبيه للسلطة، أال وÄ ظاهرة الرأي 

  .العام

ر�ن أسا÷ إ� وقد أصبح للرأي العام أهمية بالغة � ��نا ا�عاù، وÇول 
من أر�ن ا�جتمعات، فهو يش� قوة كبvة � ا�جتمع كونه يقف O آراء ا اس 
وميو�م، وÄ إحدى الوسائل ال^ تنv للحfم والساسة الطريق، وتمكن ا�ولة 
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ظيم شؤونه؛ وتل½ الضوء O أعما�م من أداء وظيفتها � إدارة ا�جتمع وتن
 � صنع القرارات وÐليها للجميع، 

ً
 كبvا

ً
ومن هنا يؤدي الرأي العام دورا

 بمدى تمتع ا�جتمع �ريته � إبداء أن  السياسية لتولة، إال
ً
هذا ا�ور يب¹ رهينا

  .)Ï(رأيه

 � ن) الرأي العام(ومصطلح 
ً
صوص السنة حديث عهد وoا ال áده حرفيا

مدلوW موجود وشواهده � السنة واضحة، لكنها Çتاج �راسة أن  ا بوية، إال
ùا|حليل وا قد والربط مع الواقع ا�عا O موضوعية تعتمد.  

  :أمهية املوضوع

  : أما أهمية موضوع ا&حث فتتلخص باآل¯

Ï-ا�صدر ا�ا¸ من مصادر الت�يع اإلسال�، ول Ä السنة ا بوية 
ً
م ت�ك شيئا

öفل به الب� إال وتطرقت إ!ه سواء بش� تفصيº  بش� ¢مل، فالسنة فيها أو
من ا ظريات وا|طبيقات العملية ما يوافق الكثv من مناã اNياة ا�عاùة �ا 

  .يتطلب إظهارها للناس �مة وللمسلم# خاصة

 ظر � الكثv اهتمام اإلسالم بالرأي العام ورفع م&|ه، ومنحه حق ا-=
األعمال وتقويمها، وأمر اهللا عز وجل  بيه بالعمل O مرا�ته باستخدام ل# 

Wديث، وسماحة ا فس، فيخاطبه بقوNا :m�Q� P� ON� M� L� K� J� I
�a� `_� ^� ]� \� [� Z� Y� XW� V� U� T� S� R

�k�j�i�h�g�fe�d�c�bl ]آل عمران :Ïíè[. 

æ - نة الالئقة،  باستثمار ظاهرة الرأي العام،ملسو هيلع هللا ىلص اهتمام الرسولfعطائه ا�Öو
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أصحابه � Ø أمر من أموره، يقف O آرائهم ويوازن بينها إ� فنجده يرجع 
 .بعقله، ثم يأخذ باألمثل � نظره من هذه اآلراء

إن ا&حث � موضوع استثمار الرأي العام، إنما يعÜ ا&حث � ¢موعة من -<
الجتماعية والسياسية، وoا فإن العلوم، تلت½ عندها cيع أنواع صور ا�قافة ا

 Ìيع أنواع صور ا|حليل االجتماc ا|قاء Üمنهجية ا قد وا|حليل تع
والسيا÷، وتلك نتيجة طبيعية تتعلق ببنية الظاهرة ذاتها، فلو نظرنا إ!ها 
كظاهرة سياسية O سبيل ا�ثال سنجد أنها ظاهرة ال وجود �ا � ذاتها، لكن 

صبغها بتلك الصبغة، وÖعطاء ا�وقف الصبغة السياسية ينبع من ا�وقف هو اoي ي
الظروف ا�حيطة بهذا ا�وقف، وهذا ما يفرض Çليًال Éميع القوى ا�رتبطة 

إ� يتطرق أن  با�وقف، اجتماعية وسياسية ونفسية؛ ومن ثم فإن ا|حليل البد
ãيع تلك ا واc)Ï(. 

í-استثمار الرأي العام � ا�جال  تكمن أهمية ا�راسة ا�وضوعية �وضوع
حاجات  فيه تتجدد اoي اNاø الع] السيا÷، � كونها تتفق مع روح

  ا�راسة تعطي هذه جديدة، إذ ونظريات أفfر فيه ا�جتمعات، وت²ز
ً
 رؤية وحلوال

  للناس صحيحة، وÝرج
ً
 .ا ظريات الوضعيةإ�  اللجوء عن تغنيهم �مة أحfما

  :ضوعسبب اختيار املو

  :ويعود سبب اختياري �ذا اJوضوع لألمور اآلتية

Ï- #مع بÐ دمها خدمةþمع شتات األحاديث وÎ ث عل�� O لم أقف
  .ادمة اNديثية وا�وضوعية

أو  )الرأي العام � اإلسالم(أغلب ا�ؤلفات ال^ اطلعت عليها � ¢ال -=
                                           

��� � !" :=�Id ²"3�&� �E3 |��2 ,}!�� =>G�:6�� 3���� ,�1>J) ��>O �3�87��� ,#���� @M��� ="� R :��* 
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ال أصل �ا، األمر اoي أو  اق�بت منه اعتمد مؤلفوها O أحاديث ضعيفة
 .يستدÌ ا&حث وا�راسة � هذا ا�وضوع

æ - نفسية واجتماعية وسياسية (تتسم ظاهرة الرأي العام بكونها مر�بة
الرأي العام بوصفه ظاهرة أن  هذا ال��يب إال ، ومعواحد نٍ آ �) واتصا!ة

 لسمات الظاهرة
ً
 .وخواصها سياسية Ä األكë إثارة لالهتمام، واألكë تأكيدا

  :أهداف البحث

  :وJوضوع اqحث أهداف أوجزها باآل�

Ï- سألة استثمار الرأي العام ومرا�ته من خالل� Ìاإلسهام � ا|أصيل ال�
  .اNديث ا بوي ال�يف

تعريف ا�سلم# بأهمية استثمار الرأي العام � السنة ا بوية، وا ظرية -=
 .ا بوية � ذلك

  :منهج البحث

Ï- ما استطعت الوقوف عليه من األحاديث واآلثار إ� هنا عمدت من Ø عc
الواردة � هذه ا�سألة، وخرجتها، ودرستها دراسة حديثية تكشف درتها، � ضوء 

 �ذا بدراسة موضوعية توضح ا�سألة
ً
  .ا�نهج اNدي, ا�عت²، مقدما

تب¼ O  وتتمثل عملية ا&احث ا�نهجية � ا�راسة ا�وضوعية ال^-=
 خالل استقصاء ما � كتب السنة ا بوية من أحاديث عن موضوع ا�راسة، من

الواردة  Ø األحاديث cع O أصحابها يعمد ال^ ا�وضوعية استعراض ا�راسات
 تعامل عن بتصور ا�راسة، للخروج موضوع عن أغلبهاأو  ا بوية الّسنة كتب �

و�ما . ا�ستنبط ا|صور هذا خالل من عنه يثثم اNد مع ا�وضوع ا بوية الّسنة
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  :يأ¯

 اNديثية الكتب � ا�تمثلة األصيلة مصادرها من اNديثية ا صوص cع-

 طرق ا|خريج ، بكلملسو هيلع هللا ىلص ا zإ�  �م بأسانيد فيها األحاديث أورد أصحابها ال^

  .ا�توفرة

  ا�جموعة ـ الواردة � غv الصحيح# ـ األحاديث دراسة-
ً
  سندا

ً
 للوقوف ومتنا

O رح مقاييس علماء حسب ا�قبولة األحاديثÉع اختيار وا|عديل، ثم اcأ 

 .� ا&حث العلمية ا�ادة لتش� األلفاظ

 تبويب األحاديث ا�قبولة O وفق مصطلحات الرأي العام ا�عاùة وصياغة-

 .ال�cة بش� ينبئ عن ا�قصود

يستفاد منها � ا�وضوع، من خالل أو  ا|عليق O األحاديث بما يناسبها-
 .كتب ال�وح، وÖن لم أجد أوضح داللة اNديث لو ¡نت (مضة

كتب أو  ا�عاجم اللغويةأو  كتب الغريبإ� توضيح غريب اNديث بالرجوع 
 .ال�وح

 .اختصار اNديث الطويل واالكتفاء بموطن الشاهد منه-

ر إسناده ومن أخرجه من األئمة االكتفاء بذكر الراوي األO للحديث، وذك-
الكتاب وا&اب إ� � مصنفاتهم � هامش ا&حث مع تبيان موضعه باإلشارة 

واÉزء والصفحة ورقم اNديث، فإذا ¡ن � الصحيح# فاالكتفاء بتخرÎه 
منهما، وÖذا ¡ن � غvهما فا|وسع � ا|خريج حسب اNاجة، مع مرا�ة ذكر 

Nزء والصفحة ورقم اÉديثا. 

 .ا&داية بتخريج ا�تابعات ا|امة فالقاùة فالشواهد-

ال�cة لرواة اNديث الوارد � غv الصحيح#، وذكر حكم علماء اÉرح -
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 .وا|عديل O الراوي

 أو  إذا ¡ن اNديث � الصحيح#-
ً
أحدهما تر�ت اNكم عليه مكتفيا

كمت عليه بالطرائق ا�عروفة � أحدهما، وÖذا ¡ن � غvهما حأو  بروايته فيهما
 .ا|ضعيفأو  ا|حس#أو  � ا|صحيح

 غvأو  منها سواء ال�عية اNديثية من مظانها العلمية غv ا�ادة cع-

 .متاحة علمية ألO إمfنية وتصل ا�راسة من الفائدة |كتمل ال�عية، وذلك

 �راسةا من ا�دف !كتمل ا!وم ا�سلم# بواقع ا&حث موضوع ربط-

 ا بوي ا�نهج O وفق حياتهم إلصالح زماننا � أناس يعيشون بمخاطبة

 .ال�يف

  .وضم ا&حث مقدمة ومبحث# وخاتمة-

وفيها أهمية ا&حث وسبب اختيار ا�وضوع وأهدافه ومنهج ا&احث  :اJقدمة
  .� كتابة ا&حث

  Çديد ا�صطلحات ومفهوم الرأي العام :اJبحث األول

  :ويضم اآل¯

 
ً
 ) الرأي العام(تعريف  :أوال

ً
  .لغة واصطالحا

 
ً
  .تعريف السنة ا بوية :ثانيا

 
ً
  .تعريف ا�راسة ا�وضوعية :ثا4ا

  استثمار ظاهرة الرأي العام � دعم مقاصد اإلسالم :اJبحث ا4ا3

  :ويضم

  .مراقبة الرأي العام وقياسه :اJطلب األول
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  .تنشئة وصناعة الرأي العام :اJطلب ا4ا3

  .تعديل اÐاهات الرأي العام :اJطلب ا4الث

  .ا|حذير من تضليل الرأي العام وخداعه :اJطلب الرابع

  وتشمل أهم ا تائج وا|وصيات :اYاتمة
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  املبحث األول

  حتديد املصطلحات ومفهوم الرأي العام 

 للبحث مصطلحات ش�ت عنوانه، وÈ هذا ا�بحث يتم Çديد ا�صطلحات
  :وبيان مفهومها ومفهوم الرأي العام، و�ما يأ¯

 
ً
  الرأي العام: أوال

 
ً
  ا�بوية السنة: ثانيا

 
ً
  اJوضوعية اLراسة :ثا4ا

  :الرأي العام: أوالً

 ،
ً
الرأي العام اصطالح شاع ذكره O ألسنة السياسي# واإلعالمي# كثvا

 � ا�ناقشات ال�²انية، وقد اهتم ا&ا
ً
 بالرأي العام و�ذلك يرد كثvا

ً
حثون أيضا

، إال أنهم مع اهتمامهم هذا اختلفوا � تعريفه، ويعود السبب � 
ً
 كبvا

ً
اهتماما

  :عدة عوامل من أهمهاإ� عدم اتفاق ا&احث# O مفهوم موحد للرأي العام 

 الختالف Ýصصات ا&احث#، فهو مصطلح 
ً
اختالف ا ظرة للرأي العام تبعا

سة وعلم االجتماع وعلم اإلعالم؛ أما علماء السياسة فإنهم ي�دد ب# علم السيا
ال��O ï ا�ور اoي تعكسه آثاره إ� يميلون عند دراستهم لظاهرة الرأي العام 

 إ� ا ظرة إ� فيميلون االجتماع علماء وأما ..سياستها وÝطيطO إدارة ا�ولة 

  .)Ï(تصا8واال االجتماÌ للتفاعل نتاج أنه O العام الرأي

 Ðاه والسياسية االجتماعية ا ظر وجهات � ا|باين من االختالفات هذه تنبع
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 .)Ï(والسياسة الفكر ¢ال � ا�شار�ة � اNقي½ بدورها اإليمان ومدى الشعوب

 ا�ثقفة، الصفوة ورأي األغلبية رأي ب# أو ا وÌ والرأي العام الرأي ب# الط

 .)=(األخرى الطوائف أو

oد اÎ ن ال�ورة من ا&احثfم^ يعّرف أن بمH ا�صطلح  
ً
  تعريفا

ً
 قبل لغويا

   :االصطالã ا|عريف

  :الرأي

وcعه  )العقل(القلب  رأُي : الرأيأن  إن ا�ع¼ ا|داو	 ل�مة الرأي يوضح
 ،الع# ورأيته رأيَ .. O ا|عجب، ورأيت بعيÜ رؤيةً ! ما أضل آراءهم: آراء، يقال

 وفالن ،ارتأيت: )العقل(قلب عليه، وتقول من رأي اليقع ا&]  حيث :أي

  .)æ(به ويقتدي إ!ه ويميل رأيه يرى ¡ن إذا فالن، برأي ي�اءى

  ورد �ا ويتضح
ً
  :قسمان الرأي أن آنفا

  :رأي العني-١

m�y�x�w�vu�t�s�r�q�p�o :تعا� قوW � ا�ع¼ هذا ورد وقد

j��i�hg�f�e�d�c�ba�`�_�~�}�|�{�z�

�o�n�m�l�kl ]آل عمران :Ïæ[.  

وoلك تعدت  ،ا&] :أي ،، هو رؤية الع#)رأي الع#: (فالرأي � قوW تعا�
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الع# مالت عن مستوى نظرها حvة لكëة ما رأت من أن  ، وا�ع¼)Ï(�فعول واحد
  .)=(من العدد والعدة لكفار قريش � معر�ة بدر

  :رأي العقل-٢

�©��m�®�¬�«�ª :تعا� قوW � ا�ع¼ هذا ورد وأيضا �̈§�¦�¥
�́ ³� ²� ±� °� ¯�µ�¶�̧�¹�º�»�¼�

ÄÃÂÁÀ¿¾½l ]هود :=Û[.  

، يراد به الفكر وا|أمل وهو رأي العقل، )بادي الرأي: (والرأي � قوW تعا�
من ال يعلم من اNياة إال ظاهرها ويتخذ مواقف O ظاهر ) بادي الرأي(ومع¼ 

  .)æ(األمور من غv تفكر وتدبر وتعمق

  :العام

  .)<(العام � اللغة يعÜ الشامل، وعكسه ااص

 فهو �م� عمّ  م/ عُ ال¶ء با اس فَ  عم© ): الع# وا�يم(وورد � كتاب الع# باب 
ً
، ا

يدان ة قِ والعام© ... إذا بلغ ا�واضع Hها، والعماعم اÉما�ت، والواحدة عمعمة
  .)í(الشخص إذا بدا لك بعض � ا&حر ثم تر�ب، والعامةإ� بعضها  م/ َض يُ 
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  :الرأي العام يف اصطالح علماء السياسة واإلعالم

  :وردت عدة تعريفات �صطلح الرأي العام عند علماء السياسة واإلعالم، منها

رأي أغلبية اÉماعة اoي ال أو  وجهة نظر: ((عّرفه ا�كتور أ5د أبو زيد
ألة تعÜ اÉماعة؛ وتدور ºجبه رأي آخر، وذلك � وقت مع# وÖزاء مسأو  يفوقه

 أو  حو�ا ا�ناقشة ùاحة
ً
  .)Ï())اÉماعة هذه إطار � ضمنا

هو رأي ذو تأثv مع# انتهت إ!ه أغلبية : ((عّرفه ا�كتور §مد منv حجاب
cاعة معينة � وقت §دد Ðاه مسألة تتعلق باهتماماتها، بعد مناقشة وحوار 

 .)=())مستفيض#

  : االصطالح اإلسالميتعريف الرأي العام يف

من خالل ا|عريفات الكثvة ال^ قدمها ا&احثون وا²اء �فهوم الرأي العام، 
نتجت تعريفات للرأي العام اإلسال� أخذت � االعتبار ما حققته ا�راسات 
العلمية اNديثة � حقل ا�راسات ا فسية والسياسية واإلعالمية؛ واستلهمت 

نظام الشورى هو الو�ء أن  الصدد بعدما اتضح للباحث# � هذاملسو هيلع هللا ىلص منهج الرسول 
اoي ش�ه اإلسالم !صوغ من خالW ا�فهوم اإلسال� للرأي العام، ولعل أبرز 

Ä هذه ا|عريفات:  

Ï-ليمNا�ين عبد ا K§)) : vاهات إ� إن الرأي العام � اإلسالم يشÐا
� vماهÉو قضية تهم هذه اÆ #ا�سلم vاهc وقت و¢تمع مع#، بعد مشاورة 

Wكمه كتاب اهللا وسنة رسوº وحوار ونقاش(()æ(.  
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هو الرأي السائد اoي ينبع من األفراد و(يته : ((5يدة سميسم. تعريف د-=
 عن اإلرادة والوÌ )اÉماهv(اÉماعة 

ً
، بعد السؤال واالستفهام وا قاش؛ تعبvا

افقته لل�يعة والسv � حدودها، من أجل Ðاه أمر ما � وقت مع#، ويش�ط مو
 Üاهاته بالوالء القو� والوطÐاكم وا�حكوم، وترتبط اNتنظيم العالقة ب# ا

 .)Ï())وا�يÜ ألفراد األمة

  : تعريف الباحث للرأي العام تأسيساً على ما سبق

ومن خالل ما سبق من ا|عريفات للرأي العام � اصطالح السياسة واإلعالم، 
� هذا اÉانب يمكن ملسو هيلع هللا ىلص È االصطالح اإلسال�؛ وبعد تتبع منهج ا z و

  :ا|عريف اآل¯إ� þلص أن  للباحث

هو الرأي ا�نضبط السائد ب# cاهv ا�سلم#، واoي ينبع من  :العام الرأي
بعض األفراد اoين يتصفون بصفات خاصة، Æو قضية تهم هذه اÉماهv � وقت 

  .مشاورة وحوار ونقاش يوافق ال�يعة ويسv � حدودها و¢تمع مع#، بعد

 العام الرأي مفهوم تكون ال^ ال�ورية العناù ا|عريف هذا حوى وقد

  :وÄ ا�سلم

  :الرأي اJنضبط
ً
 سليما

ً
  .وهو الرأي ااضع لضوابط معينة، Ðعل منه رأيا

 مؤسسة � أو تمعا�ج � سواء ،¡ن Ðمع أي � األكëية رأي وهو :السائد الرأي

 .)=(تنظيمية سياسية

Zاعة تكون أن هنا ويش�ط :ا�ماهc ا�سلم# من. 
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وقد Ýتلف آراؤهم عن آراء  ،وهم اoين ينبع الرأي منهم من ا&داية :األفراد
األغلبية، إال أنهم يتمكنون من إقناع األغلبية برأيهم ومن ثم تتبناه األغلبية، 

 .ت خاصةويتمتع هؤالء األشخاص بصفا

 .واNوار وا�ناقشة للمشاروة ،وÝضعاÉماهv بال تشغل ال^ وÄ :القضية

 ألن الرأي العام يتش� � ف�ة زمنية تنتÒ بانتهاء  :الوقت
ً
وهو مهم جدا
 .ا�وضوع ا�طروح للنقاش

 .ومصادرها القرآن والسنة وال^ يعمل الرأي من خال�ما وال þرج عنهما:الAيعة

  : سنة النبويةال: ثانياً

�I' ��J'� : 

vبمع¼ تأ¯ ، اذ)الّسنة(ل�مة  متعددة استخداماتإ�  اللغة معاجم تش 

السvة، أو  ا�ستمرة العادة بها ويراد قبيحة، وتطلقأو  ¡نت الطريقة حسنةً 
 أوائل سنه نهجه، وسن©ُة الطريِق، وهو طريق: ق، أيالطريسنة  األصل � والّسنة

  .)Ï(بعدهم �ن مسلfً  فصار ا اس

 K�L.MN� ��J'�: 

هناك تعريفات كثvة للسنة ا بوية لن أعرضها Hها، ولكÜ سأختار منها 
Äما أضيف : ((ا|عريف � اصطالح ا�حدث# و Ø إ� z من قول -ملسو هيلع هللا ىلص  -ا 

  .)=())تقرير، والسنة بهذا مرادفة للحديث ا بويأو  فعلأو 
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  :الدراسة املوضوعية: ثالثاً

 ا�وضو�ت � يبحث علم هو: ((عريفها ا�كتور رمضان إسحاق الزيانوضع ت

 cع خالل (ية، منأو  مع¼ ال�يفة، وا�تحدة ا بوية السنة تناو|ها ال^

 السنة ضوء �أو  مصادر، عدةأو  أصö، حدي, مصدر من ا�وضوع أحاديث

 ومقارنتها ونقدها ا�قبولة اNديثية ا صوص بتحليل ا&احث يقوم ا بوية، �يث

الواقع  � تطبيقه أجل من ا بوي ا ص روحإ�  للوصول ربطها §اولة ثم
ùا�عا(()Ï(.  

  :ويالحظ من ا&عريف ما يأ�

 دون فقط ال�يفة ا بوية الّسنة تناو|ها ال^ ا�وضو�ت � العلم هذا يبحث

 � تناو�ا يتم لم موضو�ت أي ا�وضوعية ا�راسة نطاق من فيخرج ،غvها

  .األحاديث ال�يفة

منها  الصحيح ا�قبولة األحاديث O االعتماد ا�وضوعية ا�راسات � األصل
  .ºتج به ال اoي الضعيف يقبل واNسن، وال

  ا�راسات هذه Ýاطب
ً
قدر  O ا اس �اطبة Îب مع#، وعليه زمن � أناسا

�  السنة يطبقون Ðعلهم ال^ الطريقة بل واألسلوب الفكرة حيث من عقو�م
 .)=(ال�يف ا بوي الفهم من يكون ما أقرب � ع]هم
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  استثمار ظاهرة الرأي العام يف دعم مقاصد اإلسالم: املبحث الثاين

حرص ا z عليه الصالة والسالم O استثمار ظاهرة الرأي العام � دعم 
عام، وعمل O إÎاد مقاصد اإلسالم، فعندما أراد اÉهر با�عوة قاس الرأي ال

وتنشئة الرأي العام ا�ناù �عوته، وعمل O تصحيح اÐاهات الرأي العام 
عليه الصالة والسالم حذر من تزييف الرأي العام وتضليله،  أنهااطئة، كما 

  :و�ما يأ¯

�	�� O M�� :����P	 Q�?'� R9�'� �>P��# 

عرفة مدى قربها وبعدها منه، قياس الرأي العام �إ� تلجأ ا�ؤسسات ا�عوية 
واoي يعد ا�دف - تغيv االÐاهات ا فسية واالجتماعية لألفراد أن  ذلك

يتحقق إال مع انتشار الرأي العام ا�ؤيد أن  ال يمكن - األسا÷ ل� دعوة
من يتو� مسؤو!ة ا�عوة، وO قدر قبول الرأي العام أو  للمؤسسة ا�عوية،

  .)Ï(ؤسسة ا�عوية، يأ¯ áاح ا�عوةا�أو  لشخصية ا�اعية

 z انب � دعوته، بل ¡ن استطالع الرأي العام ملسو هيلع هللا ىلص ولم يغفل اÉهذا ا
وقياسه أول عمل W عندما جاءه األمر باÉهر با�عوة، فقد ورد � اNديث اoي 

 َÁَِْت « :َقنُْهَما، قال اهللاأخرجه ا&خاري عن ابن عباس ر
َ
ا نََزل نِْذرْ (لَم©

َ
 َوأ

قَْربِ#َ 
َ
َفا، َفَجَعَل ُفنَاِديملسو هيلع هللا ىلص َصِعَد ا ©zِ/  )َعِشvَتََك األ يَا بÜَِ فِْهٍر، يَا بOَ : Üََِ الص©

، ِ&ُُطوِن قَُريٍْش، َح«© اْجَتَمُعوا َفَجَعَل الر©ُجُل إَِذا لَْم يَْسَتِطعْ  رَْسَل أن  َعِدي1
َ
þَُْرَج أ

 
ً
بُو لََهٍب َوقَُريٌْش، َفَقاَل ِ!َنُْظَر َما ُهَو، َفَجا رَُسوال

َ
تُُكمْ  :َء أ ْخ²َْ

َ
ْفَتُكْم لَْو أ

َ
َرأ

َ
أن  أ

َواِدي تُِريدُ  َخيْالً 
ْ
؟ قَالُواأن  بِال ©Aِ ُكنْتُْم ُمَصد#

َ
ْبَنا َعَليَْك : تُِغvَ َعلَيُْكْم أ َغَعْم، َما َجر©

ُكْم َنْ#َ يََدْي َعَذاٍب : إِال ِصْدقًا، قَاَل 
َ
 نَِذيٌر ل

#̧
بُو لََهٍب  فَإِ

َ
ا لََك : َشِديٍد، َفَقاَل أ َيب�
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ْت 
َ
ل لَِهَذا cََْعَتَنا، َفَ&َ

َ
َْوِم، أ ُ َوَما (َسائَِر ا!ْ

ُ
Wْلَ¼ َقنُْه َما

َ
Úِ لََهٍب َوتَب© َما أ

َ
َيب©ْت يََدا أ

  .)Ï( »)َكَسَب 

 z قبائل قريش واحدة بعد ملسو هيلع هللا ىلص صعد ا O جبل الصفا، وبدأ با داء O
جتمعوا عنده Hهم، ح« اoين لم يتمكنوا من اNضور أرسلوا من األخرى، فا

يمثلهم، وقبل ا�خول � مضمون ما د�هم ألجله أراد معرفة الرأي العام � 
أراد إلزام أصحاب الرأي برأيهم عند عرض ا�وضوع اoي  أنهشخصه، كما 

 وراءأن  خ²همألو  أنهcعهم من أجله عليهم، فسأ�م 
ً
يريد  الوادي عدوا

اإلسالم، وأنذرهم من عذاب إ� نعم، فد�هم  :فقالوا W ؟اجتياحهم هل يصدقوه
  .)=(هم بقوا �ð Oهم، فأعرضوا و�ن أو�م عمهن إ شديد

وبهذا حلل ا z عليه الصالة والسالم اÐاهات الرأي العام السائدة، !علم 
 طريقة درجة تصديق اÉمهور ا�ستهدف ألخباره ومن ثم دعوته، مست

ً
خدما

االستفتاء � قياسه للرأي العام، وقد سبق ا z عليه الصالة والسالم العالم � 
هذه الطريقة بدأت � الواليات أن  طريقته هذه، إذ يعد ا²اء الرأي العام

  .)æ(ا�تحدة بهدف الوقوف O اÐاهات ا اخب# عشية انتخابات الرئاسة
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%�&'� O M�� :� �(��N	 �SE��Q�?'� R9�' 

  :صناعة الرأي العام الداخلي: أوالً

حرص ا z عليه الصالة والسالم O تنشئة وÎÖاد رأي �م سليم داخل 
¢تمعه، وÖمداده بالقدرة O ذلك، من خالل عرض اNقائق ا�ابتة أمامه، 
وÖمداده با�علومات الصحيحة ال^ تساعده O تكوين رأي �م صائب، من 

ملسو هيلع هللا ىلص َخَطَبَنا ا ©zِ/ (( :ا&خاري، عن أÚ بكرة رÁ اهللا عنه، قال ذلك ما أخرجه
ُكْم َعلَيُْكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم َهَذا،  :...قَاَل : يَْوَم ا ©ْحرِ 

َ
ْمَوال

َ
َفِإن© ِدَماَءُكْم َوأ

ُكْم َهَذا،  ِ
َ

َقْوَن َرب©ُكْم، إ� ِ� َشْهِرُ�ْم َهَذا، ِ� بَت
ْ
ْغُت؟ قَالُوايَْوِم تَل

©
ال َهْل بَل

َ
َغَعْم، : أ

ْوPَ : قَاَل 
َ
ٍغ أ
#
َغائَِب، َفُرب© ُمَبل

ْ
اِهُد ال ْغ الش©

#
ُيَبل

ْ
ُهم© اْشَهْد، َفل

©
  .)=())ِمْن َساِمعٍ  )Ï(الل

 z مناسبة اجتمع فيها آالف ملسو هيلع هللا ىلص وجه ا Äخطابه للناس يوم ا حر، و
فرصة !عرض عليهم بعض ا�سلم#، فاستثمر عليه الصالة والسالم هذه ال

ا�وابت، فأكد O حرمة ا�م ا�سلم، وحرمة أموال ا�سلم#، وقرنها �رمة 
الشهر اNرام وا&ت اNرام، كون العرب يعظمون األشهر اNرم وا&ت اNرام قبل 

غvهم إ� اإلسالم، ولم يكَتِف بذلك بل أمر اNضور تبليغ ما سمعوا من *م 
 |تش� بعد ذلك آراء ا اس بناءً كون اNقائق بيّنة للجميع، و�ن لم �ºوا، |

  .)O)æ هذه اNقائق

 Ø إن عملية صناعة الرأي العام عملية ليست با�ينة، إذ تتدخل فيها
 O ال�ائح االجتماعية � vا|أث O ا�مارسات االجتماعية وا�قافية القادرة

فÒ تعمل O عزل ا�وقف ا قيض اختالفها واختالف أوضاعها ومصاNها، 
  .للرأي ا�راد تكوينه
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  :صناعة الرأي العام العاملي: ثانياً

 z تنشئة وصناعة الرأي العام داخل ا�جتمع اإلسال� ملسو هيلع هللا ىلص عمل ا O
وخارجه، فمن األيام األو� لتعوة عمل عليه الصالة والسالم O كسب الرأي 

اNبشة ونوعية السفراء إ� ن طريق ا�جرة العام العال� لقضية اإلسالم، وذلك ع
 Úين اختارهم �ذه ا�همة، فقد أرسل عليه الصالة والسالم ابن عمه جعفر بن أoا
طالب ومعه من الصحابة من �تلف الطبقات االجتماعية، |تش� صورة �ى 

دين اإلسالم دخل فيه األقوياء والضعفاء، األحرار أن  ملك اNبشة مفادها
  .د، الرجال والنساء، أðاف ا اس و�متهموالعبي

زعماء قريش لم يغفلوا هذا ا�وضوع، وعلموا مدى تأثv الرأي العام أن  كما
العال� O سمعتهم، فسارعوا إلرسال وفدهم ا�كّون من عبد اهللا بن أÚ ربيعة 
ا�خزو�، وعمرو بن العاص بن وائل السه�، وأرسلوا معهما ا�دايا للنجا5 

أرض اNبشة، ويمنعوا تشكيل إ� لك اNبشة وأتباعه ليسلموا إ!هم ا�هاجرين م
وذلك بتشويه اNقائق وعرضها O ا�لك، وقد روت  ا أم  ،رأي �م يؤثر عليهم

سلمة رÁ اهللا عنها ¢ريات االجتماع اoي ضم ا�هاجرين من الصحابة وملك 
َوَقْد ...(( :إلمام أ5د، عنها، قالتاNبشة وسفراء قريش، � اNديث اoي أخرجه ا

َساقَِفتَهُ 
َ
لَُهْم َفَقاَل )Ï(َدَ� ا ©َجا5ِ/ أ

َ
ُ، َسأ

َ
Wوا َمَصاِحَفُهْم َحْو ي : ، َفنََ�ُ ِ

©
oيُن ا َما َهَذا ا�#

َممِ 
ُ
َحٍد ِمْن َهِذِه األ

َ
ْت فَاَرْقتُْم ِفيِه َقْوَمُكْم، َولَْم تَْدُخلُوا ِ� ِديÜِ َوال ِ� ِديِن أ

َ
: ؟ قَال

 ُ
َ

W َطاِلٍب، َفَقاَل Úِ
َ
َمُه َجْعَفُر ْنُن أ

©
Hَ ي ِ

©
oَن اfََْهَل َجاِهِلي©ٍة : ف

َ
َمِلُك، ُكن©ا َقْوًما أ

ْ
َها ال ف/

َ
ك

كُ 
ْ
َواَر يَأ ِ

ْ
Éرَْحاَم، َون4ُُِء ا

َ
َفَواِحَش، َوَغْقَطُع األ

ْ
ِ̄ ال

ْ
َميَْتَة َونَأ

ْ
ُكُل ال

ْ
ْصنَاَم، َونَأ

َ
ُل َغْعبُُد األ

 
ً
ْنَا رَُسوال

َ
ِعيَف، َفُكن©ا Oََ َذلَِك َح«© َنَعَث اُهللا ِإ! َقوِي/ ِمن©ا الض©

ْ
ِمن©ا َغْعرُِف نََسَبُه،  ال
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َماَغَتُه، َوَقَفاَفُه، َفَدَ�نَا 
َ
ُْن إ� وَِصْدَقُه، َوأ

َ
Æ ْلََع َما ُكن©ا َغْعُبُد َدُه، َوَغْعُبَدُه، َو�َ اِهللا ِ ُوَح#

َمانَِة، َوآبَاؤُ 
َ
َداِء األ

َ
َِديِث، َوأ

ْ
Nَمَرنَا بِِصْدِق ا

َ
ْوثَاِن، َوأ

َ
نَا ِمْن ُدونِِه ِمَن اNَِجاَرِة َواأل

َفَواِحِش، 
ْ
َماِء، َوَغَهانَا َعِن ال َمَحاِرِم، َوا�#

ْ
َكف# َعِن ال

ْ
َواِر، َوال ِ

ْ
Éوَِصلَِة الر©ِحِم، وَُحْسِن ا

 َ
ْ

ِل َماَل ا!
ْ
ك

َ
وِر، َوأ َمَرنَاَوَقْوِل الز/

َ
ُمْحَصنَِة، َوأ

ْ
َغْعبَُد اَهللا وَْحَدُه ال أن  تِيِم، َوقَْذِف ال

يَاِم، قَاَل  َ¡ِة، َوالص# الِة، َوالز© َمَرنَا بِالص©
َ
ُموَر اإلسالم، : نُْ�ُِك بِِه َشيْئًا، َوأ

ُ
َد َعلَيِْه أ َفَعد©

َبْعنَاُه Oََ َما َجاءَ  ْقنَاُه َوآَمن©ا بِِه َواي© بِِه، َفَعبَْدنَا اَهللا وَْحَدُه، َفلَْم نُْ�ِْك بِِه َشيْئًا،  َفَصد©
بُونَا َوَفَتنُونَا  َا، َفَعَدا َعلَيَْنا َقْوُمنَا، َفَعذ© َحل©  َ

َ
نَا َما أ

ْ
ْحلَل

َ
َم َعلَيْنَا، َوأ ْمَنا َما َحر© َقْن وََحر©

ونَا  ْوثَاِن ِمْن ِعَبادَ إ� ِدينِنَا ِلvَُد/
َ
ْن نَْسَتِحل© َما ُكن©ا نَْسَتِحل/ ِمَن ِعبَاَدِة األ

َ
ِة اِهللا، َوأ

وا َعلَيَْنا، وََحالُوا بَيْنََنا َوَبْ#َ ِدينَِنا، َخرَْجَنا  ا َقَهُرونَا َوَظَلُمونَا، وََشق/ إ� اََبائِِث، َفلَم©
نَاَك Oََ َمْن ِسَواَك، َورَِغبَْنا ِ� ِجَوارَِك، َورَجَ  َك، َواْخَ�ْ ِ

َ
َها أن  ْونَابَت ف/

َ
ال ُغْظلََم ِعنَْدَك ك

ْت 
َ
َمِلُك، قَال

ْ
ُ ا ©َجا5ِ/ : ال

َ
W ْت : َفَقاَل

َ
ٍء؟ َقال ا َجاَء بِِه َعِن اِهللا ِمْن 5َْ : َهْل َمَعَك ِمم©

ُ َجْعَفرٌ  َW ا ©َجا5ِ/ : َفَقاَل ُ َW َعلَيِْه َصْدًرا : َغَعْم، َفَقاَل 
َ
، َفَقَرأ ©öَُه َع

ْ
ِمْن َفاقَْرأ

ْت )كهيعص(
َ
َساقَِفتُُه َح«© : ، قَال

َ
ْخَضَل Nَِْيَتُه، َوَبَكْت أ

َ
َفَبSَ َواِهللا ا ©َجا5ِ/ َح«© أ

ْخَضلُوا َمَصاِحَفُهْم ِحَ# َسِمُعوا َما تَال َعلَيِْهْم، ُعم© َقاَل ا ©َجا5ِ/ 
َ
ي ن إ :أ ِ

©
oَهَذا َوا

َْخُرُج ِمْن ِمشْ  َ! Uٍَة َواِحَدٍة، اْغَطِلَقا َفَواَجاَء بِِه ُموfَ ُْكِم
َ

ْسِلُمُهِم ا!
ُ
بًَدا، َوال أِهللا ال أ

َكاُد، 
ُ
  .)Ï())...أ

، فلم تغره هدايا قريش وأراد
ً
 �دال

ً
fا�سلم#، إ� يستمع أن  ¡ن ا جا5 مل

فتصدر ال°م جعفر رÁ اهللا عنه، وعرض O ا جا5 حا�م قبل اإلسالم، 
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Éأعمال ا W اهللا إ� اهلية القبيحة، ثم بعد ذلك انتقل وذكر Ùص z ظهور ا
عليهم وسلم فيهم، وبّ# W نسبه وأنه من أðافهم، وبّ# W بعد ذلك فحوى دعوى 
اإلسالم وأمرها باألفعال اNسنة ونهيها عن األفعال القبيحة، ثم انتقل بعد ذلك 

إ� |هم إرجاع أهله !ب# جور قريش وظلمهم O من آمن بهذا ا�ين، و§او
اNبشة، وعندما أنÕ جعفر *مه إ� الضالل، فfن القهر والظلم سبب Éوئهم 

األو� من  اتء من القرآن فاختار W جعفر اآلي5إ� طلب ا�لك االستماع 
سورة مريم، و�ن ا جاO 5 ا ]انية فلما سمع القرآن بكى هو وأتباعه 

Ù اهللا عليه وسلم، ورفض طلب قريش تسليم وتأكد W صدق رسالة ا z ص
ا�هاجرين �م، ومنحهم حق اللجوء السيا÷ � بالده، وبذلك كسب ا�سلمون 

  .الرأي العام � �لكة اNبشة

  :اختيار نوعية السفراء جزء من صناعة الرأي العام

 z اختيار نوعية معينة من السفراء |حقيق األهداف ا�رجوة ملسو هيلع هللا ىلص حرص ا O
إرسا�م، فإقناع الرأي العام العال� بعدالة قضية ا�سلم# وبيان موقف من 

قريش منها، وÎÖاد مناùين للمسلم#، ليس باألمر ا�#، oلك ضمت ا�جرة 
اNبشة سادات الصحابة � بداية األمر، وتبعهم بعد ذلك أكë الصحابة، و�ن إ� 

وهذا ما تفعله ا�ول اNديثة السفv فيهم جعفر بن أÚ طالب رÁ اهللا عنه، 
جوارها، وش�ت oلك وزارة باسم إ� ا!وم ل�ح قضاياها و�سب الرأي العام 

  .)Ï(اارجية

لقد امتازت شخصية جعفر رÁ اهللا عنه بعدة أمور أهلته !كون O رأس 
 z درجات ملسو هيلع هللا ىلص الوفد، فهو ابن عم ا Oوأعلم أعضاء الوفد به، ويتمتع بأ
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لغة، فهو من بÜ هاشم قمة الفصاحة واألدب، وا�وضوع اoي الفصاحة � ال
صاحب خلق طيب ومظهر  أنهأرسلوا من أجله �اجة لفصيح بليغ يعرضه، كما 

  .)Ï(جذاب

 إن ا�ول وا�يئات ال^ تريد كسب الرأي العالم العال�  ]ة قضاياها عليها
 رأس هذه ا&عثات Çسن اختيار بعثاتها ا�بلوماسية ووفودها ومن يكون Oأن 

يتمتع بالق اNسن والعلم والص² والشجاعة أن  والوفود، فالبد للسفv من
ا�ظهر اÉميل، و ا � إ� واللغة الفصيحة والقدرة ð Oح القضايا، باإلضافة 

 z سفراءه أسوة حسنةملسو هيلع هللا ىلص اختيار ا.  

  :مراعاة الرأي العام يف اخلطاب حتصل ا املكاسب السياسية

من يتأمل رد جعفر رÁ اهللا عنه O أسئلة ا�لك ا جاÎ ،5دها قمة �  إن
د عيوب اÉاهلية، وعرضها بصورة تنفر السامع، ليشوه  ا�هارة السياسية فقد عد©
صورة قريش � ع# ا�لك، ور�ز O الصفات اoميمة ال^ ال تقتلع من ا�جتمع 

� هذا ا�جتمع و�يف ¡ن ملسو هيلع هللا ىلص ل إال بظهور نz، ثم انتقل لعرض شخصية الرسو
بعيًدا عن ا قائص Hها، ومعروفًا بنسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فهو ا�ؤهل 

موضوع ا�عوة فأبرز §اسن اإلسالم وأخالقه ال^ إ� للرسالة، وانتقل بعدها 
تتفق مع أخالقيات دعوات األنبياء، كنبذ عبادة األوثان، وصدق اNديث، وأداء 

ة الرحم، وحسن اÉوار، والكف عن ا�حارم وا�ماء، وÖقام الصالة، األمانة، وصل
هذه أن  وÖيتاء الز�ة، و�ون ا جا5 وبطارقته موغل# � ا ]انية فهم يدر�ون

رساالت األنبياء، ال^ بعثوا بها من �ن موU، وعيV عليهما الصالة والسالم، 
عبادة األوثان، وآمنوا بما نزل  ثم فضح بعد ذلك ما فعلته قريش بهم؛ ألنهم رفضوا

                                           

��� � !" :�$��� ="�I!�� �51�� :�e��
−��S* 



−���−  

 أحسن ا�ناء O ا جا5 بما هو أهله، بأنه ملسو هيلع هللا ىلص O §مد 
ً
وÝلقوا �لقه، وأخvا

ال يُظلم عنده أحد، وأنه يقيم العدل � قومه، وأنهم اختاروه من دون ا اس، فراًرا 
 من ظلم هؤالء اoين يريدون تعذيبهم؛ وبهذه اطوات ا&ينة الواضحة استأثر
بلب ا جا5 وعقله، و�ذلك استأثر بلب وعقل ا&طارقة، والقسيس# 

جاء صدر ملسو هيلع هللا ىلص اNاøين، وعندما طلب ا�لك ا جا5 شيًئا �ا نزل O §مد 
سورة مريم � (ية اإلحfم والروعة وا|أثv، ح« بكى ا جا5، وأساقفته، 

م، يظهر بوضوح وبللوا Nاهم ومصاحفهم من ا�موع، واختيار جعفر لسورة مري
  .)Ï(حكمة وذ¡ء السفv، فسورة مريم تتحدث عن مريم وعيV عليهما السالم

إن اختيار جعفر رÁ اهللا عنه ا�وضوع، والزمن ا�ناسب، ومرا�ته � اطاب 

كسب تأييد ا�لك وcهوره، وحصل وفد ا�سلم# إ� الرأي العام � اNبشة، أدت 

  .اNبشةإ� ة من ذهابهم O ا�fسب السياسية ا�توخا

+'�&'� O M�� :Q�?'� R9�'� 2�8�T� U,V?� 

 z موضوع استثمار سلطة الرأي العام � دعم مقاصد ملسو هيلع هللا ىلص لم يقف ا �

الرأي العام السائد، فعمل O إ� اإلسالم، عند صناعته وÎÖاده فقط، ولكنه نظر 

 � ذلكإ� تصحيحه وتغيv اÐاهاته 
ً
  : أسلوب# الوجهة اNق، متخذا

  :أسلوب التكرار: األول

إن أسلوب ا|كرار من أáح األسا!ب |غيv اÐاهات الرأي العام، وقد اعتمد 
 z ذلك ما أخرجه ملسو هيلع هللا ىلص ا O هذا األسلوب وسبق خ²اء الرأي العام فيه، يدل
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 z اهللا عنه، عن ا Áَم بَِكِلَمٍة  أنه((، ملسو هيلع هللا ىلصا&خاري، عن أنس ر
©
َ¡َن إَِذا تََكل

 
َ
َم َعلَيِْهْم ثَالثًاأ

©
َم َعلَيِْهْم، َسل

©
َ  Oََ َقْوٍم َفَسل

َ
  .)Ï())َ�َدَها ثَالثًا َح«© ُيْفَهَم َقنُْه، َوÖَِذا أ

لقد ¡ن من �دة ا z صÙ اهللا عليه وسلم، إ�دة ال°م اoي يريد ترسيخه 
عليه الصالة  هأن� األذهان ثالث مرات، !تم بذلك اإلدراك ا|ام ل°مه، كما 

 Ø من ا اس، سلم عليهم ثالث مرات ليسمع vمع الكثÉا O والسالم إذا دخل
  .)=(اÉالس# سالمه

َكبَائِِر : ملسو هيلع هللا ىلصقاَل ا ©zِ/ (( :وعن أÚ بكرة رÁ اهللا عنه، قال
ْ
²َِ ال

ْ
ك

َ
نَب#ئُُكْم بِأ

ُ
ال أ

َ
أ

يِْن، وََجلََس َوَ�َن اُك بِاهللاِإلðَْ : ، قَاَل اهللابÙََ يَا رَُسوَل : ثَالثًا، قَالُوا َواِ�َ
ْ
، َوُقُقوُق ال

وِر، قَاَل : ُمت©ِكئًا، َفَقاَل  ال َوَقْوُل الز/
َ
َنا: أ

ْ
رَُها َح«© قُل َْتُه َسَكَت : َفَما َزاَل يَُكر#

َ
!(()æ(.  

 z استخدام ا O öديث د!ل عمNهذا ا Èأسلوب ا|كرار ل�سيخ ملسو هيلع هللا ىلص و
 فيه من بعض األعمال ال^ توعد اهللا فاعلها با ار  اNقائق � األذهان

ً
§ذرا

والعقاب، أال وÄ الكبائر، وقد كرر عنوان موضوع حديثه ثالث مرات كعادته 
 
ً
 للسامع O إحضار قلبه وفهمه للخ² اoي  عليه الصالة والسالم تأكيدا

ً
وتنبيها

م ذكر عقوق الوا�ين، يذكره، فذكر أول هذه الكبائر وÄ اإلðاك باهللا عز وجل، ث
ثم غv جلسته عليه الصالة والسالم !ب# �م كبvة أخرى أال وÄ قول الزور، 
 وهو م&عج منها، لسهولة وقوعها ب# ا اس وتهاونهم 

ً
ح« كررها عليهم كثvا
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 عليه 
ً
  .)Ï(ملسو هيلع هللا ىلصبها مع ما Ðلبه من مفاسد، ح« تم¼ الصحابة سكوته إشفاقا

ال، ودراسات علم ا فس اNديثة أهمية ا|كرار � لقد أثبتت دراسات االتص
تكرار اNقائق وا�علومات يعمل أن  كما، إقناع ا اس باآلراء واألفfر ا�ختلفة

ومن ا�ابت � ا�راسات اإلعالمية أهمية أسلوب ا|كرار ، O تثبيتها � العقول
  .)=(وتعديل اÐاهاته، � تغيv الرأي العام

O اهات الرأي العام �  ومن الشواهدÐا vاستخدام أسلوب ا|كرار |غي
الع] اNديث ما استخدمته أ�انيا � إعالمها قبل اNرب العا�ية ا�انية، وما 

إن Ñ ا��ية : "، هذا األسلوب قائالً )غوبلز(أدى إ!ه من áاح، وقد وصف 
� ال��O ï  األشياء، ولكنالفعالة يكمن ال � إذاعة بيانات تتناول آالف 

  عضب
ً
  ".اNقائق فقط، وتوجيه آذان ا اس وأبصارهم إ!ها مراًرا وتكرارا

  :أسلوب عرض احلقائق: الثاين

يعتمد هذا األسلوب O عرض اNقائق O اÉماهv، فاNقائق ا اصعة أقوى 
 O الزمن من عرض األكاذيب والشائعات، وهذا األسلوب يعتمد O ¹وأب 

ً
أثرا

ام عقلية اÉماهv، وقد اعتمده عليه الصالة والسالم � مواضع عدة اح�
|صحيح اÐاه الرأي العام، ومن هذه ا�واضع اجتماع ا اس بعد غزوة حن#، 

فَاَء (( :فعن عبد اهللا بن زيد بن �صم، قال
َ
ا أ ، َقَسَم ملسو هيلع هللا ىلص Oََ رَُسوWِِ  اهللالَم© يَْوَم ُحَنْ#ٍ

ُمؤَ 
ْ
ُهْم وََجُدوا إِْذ لَْم يُِصبُْهْم ِ� ا ©اِس ِ� ال غ©

َ
نَْصاَر َشيْئًا، فََكك

َ
َفِة قُلُوُبُهْم َولَْم ُفْعِط األ

©
ل

َصاَب ا ©اَس، َفَخَطَبُهْم، َفَقاَل 
َ
 : َما أ

ً
ِجْدُكْم ُضالال

َ
لَْم أ

َ
نَْصاِر، أ

َ
 يَا َمْعَ�َ األ

َفُكمْ Úِ؟ َوُ�نْتُْم ُمتَ  اهللاَفَهَداُكْم 
©
ل
َ
ِقَ# فَك ْلنَاُكْم  اهللا َفر#

َ
ًة فَأ

َ
َما  اهللاÚِ؟ وََ�ل

©
Hُ ؟Úِ
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، َقاَل  اهللا :قَاَل َشيْئًا قَالُوا َمن/
َ
ُ أ

ُ
Wيبُوا رَُسوَل أن  َما َفْمنَُعُكمْ : َورَُسو ِ

ُ
Ð؟ َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا :

َما َقاَل َشيْئًا قَالُوا
©
Hُ :َقاَل  اهللا ، َمن/

َ
ُ أ

ُ
Wُتْم ِجئْ : َورَُسو

ْ
تَرَْضْونَ لَْو ِشئُْتْم قُل

َ
َذا، أ

َ
 تََنا َكَذا َو�

َِعvِ َوتَْذَهبُوَن بِا ©zِ# أن  اِة َوا&ْ ِهْجَرُة إ� ملسو هيلع هللا ىلص يَْذَهَب ا ©اُس بِالش©
ْ
رَِحاِلُكْم؟ لَْوال ال

نَْصاِر 
َ
ُت َواِدَي األ

ْ
نَْصاِر، َولَْو َسلََك ا ©اُس َواِديًا وَِشْعبًا لََسلَك

َ
 ِمْن األ

ً
ُكنُْت اْمَرأ

َ
ل

ثَْرةً وَشِ 
ُ
َقْوَن َنْعِدي أ

ْ
نَْصاُر ِشَعاٌر َوا ©اُس ِدثَاٌر، إِن©ُكْم َسَتل

َ
فَاْص²ُِوا َح«©  ،ْعَبَها، األ

َوِْض 
ْ
Nا َOَ 2َِقْو

ْ
  .)Ï())تَل

¡ن ذلك بعد غزوة حن# وÖعطاء الغنائم للمؤلفة قلوبهم، و�ن اÐاه الرأي 
 vلك حالة من عدم إ� العام �ى بعض األنصار يشo ،توزيع الغنائم O الرضا

 z ذ اÝشفهم ملسو هيلع هللا ىلص اfاه الرأي العام، فÐا vملة |غيfقائق الNأسلوب عرض ا
�قيقتهم قبل اإلسالم، وبّ# �م بأسلوب السؤال واÉواب، أنهم ¡نوا (رق# 
باoل والضالل والفقر، فأعزهم اهللا باإلسالم وهداهم وأغناهم، فأقروا ذلك 

دقوا، كما عرض عليهم حقيقة حاW عليه الصالة والسالم عندما بأنفسهم وص
، فآووه وأمنوه، !وجه الرأي العام 

ً
 خائفا

ً
حقيقة إ� هاجر إ!هم، فقد ¡ن طريدا

وجوده عليه الصالة والسالم مع األنصار أك² غنيمة، فغvهم رجع أن  مفادها
  .ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا بالغنائم ا�تكونة من األغنام واألبقار، وهم رجعوا برس

إن الرأي العام اoي يؤسسه االتصال الفعال O أساس من ا�صارحة باNقائق 
 وثقته بها متينة، فأسلوب عرض ، تأ¯ مواقفه ثابتة

ً
ويكون تأييده لقيادته قويا

  .)=(اNقائق من أهم األسا!ب الفعالة � تغيv الرأي العام
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العام ا�اخö والعال� لصالح وبإمfن ا�سلم# ا!وم تغيv اÐاهات الرأي 
قضاياهم، بعدما أنعم اهللا عليهم بوسائل اإلعالم ا�ختلفة من صحف ومواقع 
الك�ونية، وÖذا�ت، وO رأس Ø ذلك ع�ات القنوات الفضائية، وما احتوته 

 z إلدارة وسائل اإلعالم هذه ملسو هيلع هللا ىلصمن برامج، وقد ترك  ا ا 
ً
 فريدا

ً
، منهجا

  .اإلسالم وا�سلم#واستخدامها دمة 

W���'� O M�� :�(�V5	 Q�?'� R9�'� U� 0� �# �,4��'� 

حارب اإلسالم Ø من ºاول خداع الرأي العام وغشه، ف± تضليل الرأي 
ع للمصالح العليا، وÖفساد لثوق العام، وقد أو� يالعام إهدار للطاقات، وتضي

فÒ أهم ر�ئز بناء الرأي العام،  اإلسالم ا�قة � نقل ا² وا�علومة عناية بالغة،
 Úي أخرجه مسلم، عن أoديث اNكذلك حرم ا|ضليل واداع والغش، ف± ا

الَح َفلَيَْس ِمن©ا، (( :قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا أن  هريرة رÁ اهللا عنه، َمْن 5َََل َعلَيَْنا الس#
َنا َفلَيَْس ِمن©ا   .)Ï())َوَمْن َغش©

 z سالح ا�حارب للمسلم#، وب# من تعمد ب# حامل الملسو هيلع هللا ىلص لقد قرن ا
غشهم بالفعل والقول، وجعلهم � م&لة واحدة ف°هما ال يهتدي بهدي 

  .)=(ا�سلم#، وال يقتدي برسو�م وال يعمل بعمله

عليه الصالة والسالم، حذر من اoي يضلل الرأي العام عن غv قصد  أنهكما 
، فقد أخرج اإلمام مسلم، عن حفص بن �

ً
: ملسو هيلع هللا ىلص اهللاقَاَل رَُسوُل  :صم قالأيضا

َمرِْء َكِذبًا((
ْ
َث بُِكل# َما َسِمعَ أن  َكَ. بِال   .)ºُ(()æَد#
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وÈ هذا اNديث زجر ل� إنسان يتحدث وين� Ø ما سمع من أخبار، ألنه � 
، واNديث 
ميع ما يسمع يقت¾

ً
أن  العادة يسمع األخبار الصادقة والfذبة معا

 الكذب فيها، و�ذلك من ºدث باألخبار ال
ً
، ح« وÖن لم يكن متعمدا

ً
fذبة أيضا

  .)Ï(كë *مه كë خطؤه

  :التثبت من نقل األخبار

تنتقل األخبار داخل ا�جتمعات بÍعة كبvة، ومع تطور وسائل اإلعالم 
وتنوعها صارت األخبار تنت� انتشار ا ار � ا�شيم، ومع ما � Ñعة انتشار 

د عظيمة، إال أنها تعد � ذات الوقت آفة ت� ا�جتمعات، فليس األخبار من فوائ
،أو  Ø ما ينقل صحيح، وقد يكون بعضه إشاعة،

ً
مبالغة � نقل ا² أو  كذبا

 
ً
ا�قة � ا قل، وفهم إ� ما يكون نقل األخبار �اجة ماسة  وتضخيمه، و(&ا

مناùة اÐاه أو  ياسيةللمراد، فضًال عن احتمال تلفيق ا² واف�ائه �وافع س
&ذر بذور الفرقة، وتأجيج نار االف ب# ا اس، oا أوجب اهللا عز أو  مع#

 من إيقاع 
ً
 O ا�صلحة العامة وااصة، ومنعا

ً
وجل ا|ثبت من األخبار، حفاظا

�m�W�V�U�T�S��R�Q�P�O :الفتنة، وزرع الفرقة، فقال اهللا تعا�
�`�_�^�]�\�[��Z�Y�Xl ]جراتNا :ñ[.  

وهذا أمر للمسلم# با|ثبت فيما يأتيهم من األخبار، و�اصة تلك ال^ تأ¯ 
من طريق الفاسق# ا�تهم# بصدقهم وÖخالصهم، فال يستعجلوا � ا|صديق 
 أبرياء من غv يق#، ويصيبوهم باألذى فيصبحوا نادم# 

ً
واNكم فيتهموا أناسا

� سبب نزول هذه اآلية، كما أنها لم  حينما تظهر براءتهم، وقد اختلفت الروايات
ترد � كتب اNديث ا�عت²ة بسند مقبول، ولكن O أي حال فسياق اآلية يب# 
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 z موثوق به، لو صّدقه ا vملسو هيلع هللا ىلص أنها نزلت � حادث ما، أخ² به �² غ
 
ً
وا�سلمون ل�تب عليه ظلم أناس أبرياء، واآلية Çتوي بطبيعة اNال تعليما

� 
ً
م# مستمري ا|لق# والشمول وذوي خطورة عظيمة أخالقية وتأديبا

يكون واجتماعية ال Ý.، ألن ا|ثبت يكون أوجب وأو�د � الظروف ال^ ال 
وتسديده و�Öامه ووحيه، وذو نفوذ روã عظيم � اتع فيها نz مشمول بر�ية اهللا

  .)O)Ï أتباعه

تمع، وقد ºدث انتشار بعض إن تصديق األخبار الواردة دون تثبت يفتك با�ج
 � الرأي العام، قد Îر ا&الد 

ً
أو  قطع عالقات سياسيةإ� األخبار اضطرابا

ا�قصود أن  يدخلها � حروب، ثم يتب# بعد ذلك كذب ا² وبطالنه، ويتب#
  .منه تضليل الرأي العام وخداعه

يل الرأي وO هذا ا حو يكون ألي خ² مهما ¡ن وزنه دور � صياغة وتشك
 يكون الرأي العام O أساس سليم، 

ً
 صادقا

ً
العام وم« ¡ن هذا ا² صحيحا

 تش� رأي �م خاطئ
ً
 ومغرضا

ً
  .وÖذا ¡ن ¡ذبا

وهذا ما يفÍ  ا §اربة اإلسالم الغش وعدم ا�قة � األخبار، و§اربة 
من أمر  ضخمتُ أو  ،الشائعات ال^ تقوم O نقل خ² ¡ذب ال أساس W من الصحة

التشكيك وا&لبلة  ة غv حقيقية، فالشائعات تؤدي إ�وÐعله يبدو � صور
vح � vماهÉوأول ا�عني#  ة شديدة وتؤدي إ�وتوقع ا ،öالفرقة وال]اع ا�اخ

بذلك وسائل اإلعالم ال^ تمتلك القدرة O تكوين رأي �م مع# من خالل ما 
  .تبثه للناس من أخبار

 عز وجل الرأي العام عندما يستشعر اإلشاعة أال يساهم � ن�ها وقد وجه اهللا
                                           

���  =>2���� %8'�� g�>i� 3�] ,���3] �q� �J�V ,{"�a� 51K8��–  ��9�:��–  (�$)� X�°�� 3�]�– 
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m�z :ذ قالإسؤول# وا�ختص#، يعرضها O ا�أن  وترديدها، ولكن عليه
�l�k�j�i�h�g�f�e�d�cb�a�`�_� �~�}�|�{
�z�y�x�w��v�u�t�s�r�q� po�n�ml 

ؤو!ة ، وهكذا يوقظ اإلسالم إحساس الرأي العام ويشعره با�س]õæ: النساء[
  .إلدراك خطورة الشائعة ال^ توقعه � اvNة
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  اخلامتة

أهم ا تائج ال^ توصل إ!ها ا&حث اNا8 � ضوء أهدافه، إ� وÈ اتام نصل 
أهم ا|وصيات، وقد جاءت ا تائج موافقة �ا اعتقده ا&احث إ� ثم نصل بعدها 

ذ اتضح بعد إ§دود، ا�دي ا بوي ال�يف غv عطاء السنة ا بوية وأن  من
، ومن ة والسالم لظاهرة الرأي العاما&حث وا|تبع استثمار ا z عليه الصال

  :خالل ا&حث Îد ا&احث ما يأ¯

  :النتائج: أوالً

Ï - استثمار الرأي العام طيلة حياته، من O عليه الصالة والسالم z عمل ا
حيان، وÖيالئه األهمية ا&الغة، خالل ا ظر فيه وتدبره، واألخذ به � كثv من األ

واستثماره |حقيق مقاصد اإلسالم، فfن يراقب الرأي العام ويعمل O قياسه، 
وصناعته مناùة لتين � ا�اخل واارج، كما عمل O تعديل اÐاهات الرأي 

  .العام السائد و�ن W � ذلك أسا!ب، كذلك حذر من خداع الرأي العام وتضليله

 للممارسة السياسية، فهو ينظر ملسو هيلع هللا ىلص ا z اÝذ -=
ً
من سلطة الرأي العام §ورا

 .قوة حقيقة تسخر لصالح ا�جتمع أنهالرأي العام O إ� 

æ - هرÉعندما جاءه األمر با W ن استطالع الرأي العام وقياسه أول عمل¡
 .با�عوة

داخö حرص ا z عليه الصالة والسالم O تنشئة وÎÖاد رأي �م سليم -<
وخارå، وأمده بالقدرة O ذلك، من خالل عرض اNقائق ا�ابتة أمامه، وÖمداده 

 .با�علومات الصحيحة ال^ تساعده O تكوين رأي �م صائب

í- z اهاته إ� ملسو هيلع هللا ىلص نظر اÐا vتصحيحه وتغي O الرأي العام السائد، فعمل
 .الوجهة اNقإ� 
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ñ-اول خداع الº من Ø رأي العام وغشهحارب اإلسالم. 

  :التوصيات: ثانياً

Ï- م وأصحاب القرارfNاالهتمام بالرأي العام واستثماره دمة ا�ين ونصح ا
ومرا�ته وتدبره، واعتمادهم � ذلك O ¢موعة من ا²اء وا�ستشارين 
وأصحاب الرأي ا�خلص# � �تلف االختصاصات، فهم اoين يش�ون الرأي 

  .العام

=-fNا&يئة السياسية واالقتصادية ا�ناسبة حث ا vتوف O م وصناع القرار
 .إلبداء الرأي

æ -اكمNإبداء الرأي |تحقق وظائفه خدمة للمجتمع وا O حث ا�جتمع. 

>- 
ً
حث أصحاب الفكر والرأي السديد O تشكيل cا�ت للضغط سعيا

 .|حقيق مصالح ا�سلم# داخل أوطانهم وخارجها

í-لقضايا ا|حرك ا ùا�نا åواار öلسيا÷ لصناعة الرأي العام ا�اخ
األمة، وتعديل اÐاهات الرأي العام السائد، وا|أكيد O حسن اختيار من يؤدي 

 .هذه ا�همة

ñ- وسائل اإلعالم ا�ختلفة O #وحث القائم z ملسو هيلع هللا ىلص ا|أ÷ بمنهج ا �
 .ا|عامل مع موضوع الرأي العام

تتم بنعمته الصاNات، وصÙ اهللا وسلم O نبينا §مد وO آW واNمد هللا اoي 
  .وصحبه أcع#
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  أثر الفضائيات يف تزييف الوعي

  وتغيري املنظومة القيمية للمتلقي العريب

  عالء الدين أمحد خليفة . د

  إلسالمية اجلامعة ا -كلية اإلعالم 

  

E 

انفردت الفضائيات العربية � ن� ا�بادئ وا|وجيهات ال^ تشجع O ا�قافة 
وال^ تؤثر O أنماط سلوك وأخالقيات  ،االستهالكية  مط اNياة االستهالكية

الشباب ا�راهق، وتزيد من همومه ومعاناته |بعده عن Çقيق رسا|ه اNضارية 
القومية ال^ تتناسب مع مشاريع ا|نمية الوطنية  وأدائها � ا|عمق �قافته

الشاملة ال^ تسهل االتصال وا|عبv وتعددية اآلراء � §اربة تدفق الغزو ا�قا� 
  .واالجتماÌ ا�عادي

يتأثر ا�جتمع اÉماهvي العر� ا!وم بالظواهر ا�مïة �راحل اإلنتاج 
أن  ها ب# أفراد �ئلته و¢تمعه بدونون� ،الرأسما8 بنقل ا�ضام# اإلم²يا!ة

�شاهدته  ؛يý م�تها وÝريبها لعاداته وأخالقه وسلو�ه اإليما¸ وال�بوي
 ا�ستمرة &ث األقنية الفضائية العربية 

ً
سلو�ية جاهزة للتغv ال^ تبث أنماطا

خطر كبO v ا�قافة إ� االجتماÌ وا|فاعل معها بأسلوب مرن، وقد يؤدي 
 � حدود ا�جتمعات ا امية حيث ºدث االضطراب  ،لية والوطنيةا�ح

ً
وخصوصا

  .ب# اإلنتاج ا�حö وا|أقلم مع الظواهر ا مطية السائدة
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  :مشكلة البحث

الغزو ا�قا� واالجتماÌ ا�عادي للتوجهات اإلسالمية O إ� يتطرق ا&حث 
ل^ زادت من ظهور األجهزة السيما بعد ظهور ا�ورة الرقمية ا ،اÉمهور العر�

 ،وأجهزة تقنيات اإلن�نت ،ووسائل االتصال ا�تعددة ،اإلعالمية السمعية وا�رئية
إ� �يث حولت عالقة اÉمهور الواسع  ،وتفوق عمليات ا�ؤثرات الصورية

ا|مسك بوسائل اإلعالم ا�رئية O ش� نسق حواري متفاعل بينهم حرمهم من 
المية ا�فيدة � توجيه ا�قافة وال�بية األخالقية اإلسالمية، تدفق ا�ضام# اإلع

وتبÜ قيم ومبادئ سائدة � ¢تمعات Çمل ثقافات هجينة تؤثر O سلو�ياتهم 
 O ،مل عوامل موضوعية � ال�بية وا|اريخ واالقتصادÇ ،وأخالقياتهم وأذواقهم

 ،وتقليد ا�ناسبات ،سواقتناء ا�الب ،ش� أنماط غريبة � مستوى اإلنتاج
وÖيقاف منطلقات ا�قافة العربية اإلسالمية عند تدفق ا|يار ا�عادي ا&ديل 

  .للقيم اإلسالمية األصيلة

 O تلك ا�مارسات وآ!ات العمل ال^ تقوم Ø وهنا يكشف هذا ا&حث
  .هذا الغزو واالستنتاجات وتوصيات مهمة وقيمة

  : منهج البحث

اد ا&احث O منهج ا&حث الوص±، ووظيفة ا�نهج اقتضت ا�راسة اعتم
الوص± تقوم O وصف الظاهرة ال^ يدرسها ا�نهج ا�ذكور من خالل cع 
ا�علومات عنها ووصفها بدقة، فا�راسات الوصفية تستهدف وصف األحداث 
واألشخاص وا�عتقدات واالÐاهات والقيم واألهداف وا|فضيل واالهتمام 

الوص± يعتمد � معلوماته O الواقع ا�عيش نفسه، أي وصف  ومنهج ا&حث
الظواهر وتتبع عالقتها باالعتماد O الظاهرة ذاتها، وÈ ا�راسات اإلعالمية تهتم 
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ا�راسات الوصفية � معظم إجراءاتها ا�نهجية بعملية cع ا&يانات وتسجيلها، 
ا�ضمون ألية رسالة إعالمية،  oا يعد ا�نهج الوص± أداة مهمة � دراسة Çليل
  .ويعتمد � ذلك O مالحظة ووصف مادة االتصال

  :القنوات الفضائية العربية واإلسالمية ومنظومة القيم: أوالً

يساهم اإلعالم مساهمة أساسية � تشكيل القيم والعادات واالÐاهات 
Òات جوهرية إأن  وأنماط السلوك � ا�جتمع، ومن ا&ديvهذه حداث تغي �

اÉوانب þدم أهداف العو�ة، وقد ساهمت الفضائيات بش� خطv وÑيع � 
للتطور ا|قÜ ا�ائل وا|نوع واألطر اÉذابة (ا|أثv � ¢تمعاتنا وØ È الصعد 

öوا|لفزيون ا�ح öا�قابل ضعف اإلعالم ا�ح Èا|عامل إ� ، �ا دفع ا�شاهد )و
تساهم مساهمة خطvة � تشكيل وÌ أن  فأتيح �ا ،مع تلك القنوات الفضائية

فلم يعد ا ظام  ،وتغيv أنماط سلو�ه ،وتغيv سلم األولويات القيمية �يه ،الفرد
و§اور يشدنا ويتدخل � شؤوننا  ،بل وافد متطفل ،اإلعال� اÉديد ¢رد وسيلة

 
ً
 أو  و�þق حياتنا ااصة بال أدâ تهذيب أحيانا

ً
  .(&ا

هنا ال نل� ا�ور اإلÎاÚ &عض القنوات الفضائية ذات ا|وجه وÆن 
ا�قافة ا�صنعة بطريقة أن  ، ولعل ا�ؤلم)Ï(اإلخباريأو  ا�علوما¯أو  اإلسال�

 
ً
 وáاحا

ً
نها تل¹ من يتبناها ويروج �ا من أبناء أوالسيما و ،إغرائية تل¹ رواجا

وال Îهل أحد  ،حد ماإ� وبة ومرغوبة مطل) القيم الوافدة(جتتنا �ا يوã بأنها 
نكوصها وتراجعها، وÈ أو  قيمة األخالق وخطورتها وأثرها � رفعة األمم

 ))إنما بعثت ألتمم مfرم األخالق((: قوW ملسو هيلع هللا ىلص اNديث ال�يف عن رسول اهللا 
  ).صحيح اÉامع(
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m�k: � كتابه العزيز� اوأث¼ اهللا جل جالO W ُخلقِه فوصفه سبحانه وتع

o�n�m�ll ]وعن مناهج ا�فسدين � اإلفساد يقول األستاذ ]<: القلم ،
 ýالسياسة §اربة ا�ساجد با�راقص): (ر5ه اهللا(مصط. صادق الراف Èو، 

و§اربة فنون  ،و§اربة العقائد بأساتذة حرية الفكر ،و§اربة الزوجات با�ومسات
  )! القوة بفنون الثة

  : األمر ببيت شعره الشهvوþت] الشاعر أ5د شو@

  فإن همو ذهبت أخالقهم ذهبوا  وÖنما األمم األخالق ما بقيت 

خطورة األخالق والقيم ال^ Ä عماد شخصية إ� وقد فطن أعداء اإلسالم 
oا عملوا بدأب وخبث Ð Oريد ا�سلم من  ،ومصدر قوته وتمïه وعزته ،ا�سلم

ïملسو هيلع هللا ىلص وجاء بها الرسول الكريم §مد  ،بها عوامل قوته وقيمه وأخالقه ال^ يتم 
�m�Q�P�O�N: األمة اإلسالمية � كتابه العزيز� اح« وصف اهللا تع

� �̂]�\�[�ZY�X�W�V�U��T�S�R
�g�f�e�d�c�ba�`�_l ]آل عمران :ÏÏê[  لكن ،

أعداء اإلسالم ما انفكوا يعملون إلضعاف األمة وزحزحتها عن عقيدتها وÖيمانها 
فوظفوا األموال الطائلة للسيطرة O  ،أين تؤ� الكتف و�يف وعرفوا من ،وقيمها

أصبح العالم ا!وم كما حلم به اNا�ون باألمس القريب أن  بعد ،وسائل اإلعالم
�Ñن ما ين� فيها األخبار وال Ý. األحداث إذ تتناقلها  ،أشبه بقرية صغvة

 
ً
} ا�سافات إ� ا�ائل  وهكذا حيث أدى ا|طور ا|قÜ ،األفواه و�Ðها مرارا

  ،وÎتاز ا�ول ،!ع² القارات ،وÖلغاء اNواجز
ً
 مهذبا

ً
 ضيفا

ً
 !دخل Ø بيت تقريبا

 يتدخل � Ø 5ء، ح« � أنماط سلو�نا وسلوك أبأو 
ً
 ماكرا

ً
 خبيثا

ً
نائنا �بثا

 بقاياه وآثاره � دهالïها وطرق
ً
 نياته دون ،تفكvنا تار�

ً
لك ، وذ)Ï(نشعرأن  (رسا
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والفضائيات ال^ توصف كأخطر وأبشع وسيلة  ،Hه ع² وسائل اإلعالم ا�تقدمة
ا�ثقف# واألمي# وا�تعلم# بال استثناء  ،وتستقطب الصغار والكبار ،تغزو ا&يوت

 ðر�ة واالتصال ا�باNلك ¡لصوت واللون واo بما تمتاز به من خصائص تؤهلها
وبسبب مناسبة ا�من  ،مfنية اNصول عليهاإأو  واالنتشار وسهولة االستخدام

و�عرفة حجم تأثv ا|لفزيون نكت±  ،ما دون ذلكأو  oوي ا�خول ا�توسطة
ال^ ، )أعطÜ هذه الشاشة الصغvة وأنا سأغv الشعب الفرن4: (بمقولة ديغول

 
ً
 أو  Ýت] خطورة هذا اÉهاز � تغيv ا�جتمعات سلبا

ً
ماط وا|أثv � أن ،إÎابا

øورة ا�حافظة O O وهنا البد من ا|أكيد .... فfرالسلوك والقيم واأل
و�داتها وأحfمها ال^ ال Çيد  ،خصوصيتنا كأمة مسلمة �ا منظومتها القيمية

دنا ضد أøار و�اطر العو�ة وسيل أوالنا وشبابنا وءأÑنا ونسا صنوأن Æ ،عنها
رادع أو  علينا ع² الفضائيات بال ضابطاoي يهبط  ،اإلعالم الغر� ا�دام

وليس اإلعالم الغر� وحده بل  ،بكل ما ºمله من اÆرافات خلقية وسلو�ية
ويفوق عليه  ،الكثv من ا تاج العر� الفÜ اoي ºاكيه � ا�ضمون وا�دف

 � اإلسفاف والتسلية الرخيصة ااوية، حيث تكë برامج ا�سابقات 
ً
أحيانا

واإلحساس الفÜ �ى  وقا�ع¼ وتنحدر باoأو  الفكرةإ� ال^ تفتقر واأل(¸ 
، فلماذا ال تكون ا�ضام# اإلعالمية العربية ـ � األقل ـ وسيلة )Ï(ا�شاهد

وال^ تمثل  ،حضارية لن� ا�علومات واألفfر ا�بنية O الصدق وا�وضوعية
أجل تكوين توجه �م ورأي  ا�نظومة القيمية ال^ يصوغها اإلسالم الصا� من

و�اذا ال تكون برامج ال�فيه والتسلية بمستوى .... �م منسجم مع هذه ا�نظومة
يليق بإنسان يعيش � األلفية ا�ا�ة ويواجه Ø ا|حديات وا|ناقضات ال^ 

  .Çدق به من Ø صوب
                                           

��� ��]����� �1i� :�� L ����� #$��+��>.�ZK�� ����+��� q+7�V� , ,=>�>&�?+)� ��+)�3��� 
 ]�����
 ,�TT�* 



−�	T−  

 عديدة ºاول
ً
ق عدة يغرسها � ا�جتمع العر� بطرأن  ويبث ا|لفزيون أفfرا

[Nر مثًال ال اfندر(إدخال وترويج وتطبيق فكرة  :ومن قبيل هذه األفÉا ( �
أو  ال يمنع ا�رأة من القيام بأي دور يقوم به الرجلأن  ¢تمعاتنا وتعÜ باختصار

نما Ä الظروف وا&يئة وا|نشئة وÖ،  يمنع الرجل من القيام بأي دور تقوم به ا�رأة
 معينةال^ حددت ل� منهما 

ً
وoلك فيمكن تغv تلك األدوار بتغv  ،أدوارا

وهذا ما Îري �طى حثيثة  ،ا�فاهيم وا�وروث ا�قا� وا�يÜ وا&يئة االجتماعية
ذ توظف اإلمfنات وا�ال¡ت وتدعم ا�يئات ا�ندفعة � إ ،هادئة اآلن وبال ضجة

  .)Ï(خدمة هذا االÐاه

راما قد ابتدأت بال�ويج Nرية ا�رأة فإذا ¡نت الصحافة وا|لفزيون وا�
ألن ا|طبيقات اÉندرية أشبه بالشبكة  ،فإنها لن تنتÒ بها ،والسفور ثم ا�ساواة

وتتغلغل أصابع  ،العنكبوتية العمالقة تتضافر � تطبيقاتها جهود دول وحكومات
ومؤسسات  ،وÖدارات ا�وائر ،وسياسات اإلعالم ،منفذيها � مناهج ا�دارس

وتقويم  ،وسقف زمÜ §دد ،�جتمع ا�د¸ بتخطيط عل� مدروس (ية � ا�قةا
ل� مرحلة عمل ودورات ميدانية تطويرية ل� بت، ووجدت تلك األفfر � 

  ،ا|لفزيون أáح وسيلة |حقيق أهدافها
ً
وخاصة ع² ا�راما ا|لفزيونية أفالما

ناهيك عن ا�سلسالت ) ببالفديو Hي(ومسلسالت وتمثيليات وح« ما يس! 
  .)=(ا�دبلجة

يع�ف §مد دياب ا�وU مدير فضائية الشارقة بأن القنوات العربية السيما 
كم هائل من ال²امج، ولألسف تعتمد هذه إ� ال^ تبث O مدار ا!وم Çتاج 

ا�حطات O نسبة كبvة من ال²امج وا�ساحة الواسعة من ا&ث الفضا- تضطر 
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 ب# ما تبثه قناة وما تبثه  ،أخذ الغث قبل السم#إ� القنوات 
ً
وال Ðد فارقا

الطعام الفاسد اoي يصيب اÉسم با�رض أهون بكثv من ال²نامج ن إ أخرى،
 �ا يبث � بعض القنوات الفضائية ن إ الفاسد اoي يدمر العقل واألخالق،

ً
كثvا

  .العربية يثv الفزع والرعب

ا�سلسالت وال²امج ال^ تبثها ن إ ):م](� سعد &يب ويقول ابv اإلعال
 عن  ،الفضائيات العربية Ýتلف فقط � االسم

ً
أما ا�حتوى فال Ýتلف كثvا

ألن اإلنتاج ا|لفزيو2 اoي þدم القنوات العربية ال^ ظهرت ح«  ،ا�ستورد
من اآلن لم يتطور بالش� اoي يتناسب مع حجم الطلب، تضخمت القنوات 

  .حيث العدد ولم يواكب هذه الزيادة العددية أي تطور مناسب

وتد¸ مضمون القنوات الفضائية العربية موضع إcاع من قبل خ²اء اإلعالم 
بما فيهم بعض من يشار�ون � تقديم برامج � هذه الفضائيات ابv اإلعال� 

 من القنوات شغلت معظم سن إ :أحدهم يقول) 5دي قنديل(
ً
ا�ت إرسا�ا كثvا

، أو  ،باإلنتاج القديم نفسه
ً
تدنت بمستوى اإلنتاج بعرض مواد أكë إسفافا

 الجتذاب مزيد من ا�شاهدين
ً
، سعيا

ً
  .وفسات# أكë ق]ا

O ) قنوات فضاية(وأطلق الfتب الصح± عرفات نظام ا�ين تسمية 
بيوتنا إلفساد  إ�) علب الليل(نقل إ� نها تهدف إ: الفضائيات العربية، وقال

و�أنها أجسام طفيلية تراجعت  ،فÒ ¡ألوبئة تتfثر بال هدف وال م²ر ،األجيال
لت4ء ألوطانها وألمتها وتبث برامج Çث O العنف  ،عن أهدافها من أجلها

  .واالÆراف

 
ً
وأكد مهتمون باإلعالم øورة تأكيد ا�وية ا�قافية العربية واإلسالمية إطارا

 للفضائ
ً
 من قيم وثقافات �ما

ً
يات العربية، فالغزو ا�قا� اoي نتعرض W حا!ا

مغايرة  ا يتطلب بلورة فكر عر� أصيل يستمد من اإلسالم قيمه وتراثه 
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اNضاري وأن تكف عن تدمv أخالق شعوبنا و�Öائنا عن قضايانا وا�ؤامرات 
  .)Ï( ال^ Çيط بها

آمال (� جدة أجرتها ا&احثتان  وÈ دراسة استطالعية � جامعة ا�لك فهد
نسبة أن  عن أثر القنوات الفضائية كشفت ا&احثتان) منال الصوما8(و) السايس

)ñÏ,í (%O العن] النسا- يستخدم كعامل جذب من قبل ا�حطات أن  وافقت
من عينة ا&حث بأن القنوات %) õè,í(الفضائية لزيادة نسبة ا�شاهدين وأجاب 

 
ً
  .ما تقدم برامج تتعارض مع قيمنا و�داتنا الفضائية كثvا

أثــر مضــامني الفضــائيات العربيــة علــى تزييــف الــوعي االجتمــاعي : ثانيــاً

  :والديين

بعد مشاهدات وقراءات نقدية وÖعالمية لعينات عشوائية للكثv من مضام# 
ال أن  العديد من ا�الحظات منها إ� روااأش ،هذه العينات أجراها باحثون عدة

أو  ،وخلوة ب# رجل وامرأة ،من عالقة �طفية مسلسلأو  اد Ýلو تمثيليةتك
وتقديم ذلك � إطار مشوق يستدر العواطف والشفقة O  ،مشهد زفاف ورقص

ويمنحها  ،ويطبع تلك األنماط السلو�ية الغربية عن ¢تمعاتنا ا�حافظة ،ا&طل#
m�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å :جواز مرور ومبار�ة
�Ò�Ñ�Ð�Ï�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�ÔÓl ]ا ور :Ïè[.  

السخرية واالنتقاص من صورة ربة ا&يت واألم البسيطة كشخصية زوجة ÷ 
السيد ال^ ذهبت مثًال عن رواية áيب §فوظ إذ بدت � (ية االستfنة 

بينما ظهر الزوج � (ية االزدواجية وا|ناقض ب# سلو�ه  ،واالستسالم والسلبية
رس الشك وزرع بذور ا|مرد �ى ا�رأة O صورة ربة � ا&يت وخارجه، لغ
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ا&يت ا�حافظة، وتشويه مع¼ الطاعة الواعية ا�حبة ومن ثم نفور ا�رأة من تلك 
  .الصورة وا|مرد عليها

 ما  ،والسخرية واالنتقاص من صورة ومfنة علماء ا�ين وا�تدين#
ً
إذ كثvا

 ذا شخصية ضعيفة
ً
Ðري اللغة العربية O لسانه و�أنها  كذلك ،يبدو الشيخ بليدا

ذلك غv أن  ن بداÖو ،أضحو�ة للنيل من مfنة ا�تدين# ومن لغة القرآن الكريم
 أو  مقصود

ً
  .ولكن ا|كرار يؤ�د القصدية وا|عمد وسبق اإلùار ،جاء عفويا

االنتقاص من ال�ع واألحfم اإلسالمية بالتشويه وا|جزئة مثل السخرية 
�m�Õ�Ô�Ó�Ò: بالقاعدة الواردة � كتاب اهللا تعا�ا�تكررة  �Ñ�Ð�Ï�Î�Í

�ë�ê�é�è�ç�æå�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø×�Ö
í�ìl ]ا&قرة :=æê[الة ا ادرةNا�مثلة(وتظهر ا�رأة  ،، وتهويل حجم ا ( �

عقالنية، كذلك قضايا اإلرث ال^ تطرح � أو  مأزق غv م²ر وبال أدâ ر5ة
  ).نثي#لثكر مثل حظ اال(ã بالغY والظلم بالنسبة للمرأة سياق درا� يو

والغزل  ،والعالقات ا�اجنة ،االختالط غv ا�نضبط � اÉامعة والعمل
واحتقار القيم وا�عا¸ ¡ل�ف والعفة والفضيلة، فالفتاة عفيفه وÄ  ،الفاضح

öالقات وع ،وتأخر � الليل ،تعمل فتاة إعالن بمالبس فاضحة وت²ج جاه
  أنهيظهر  ،وعدم Çرج من شاب غريب وافد للبيت ،مفتوحة

ً
 نفسيا

ً
يعا¸ كبتا

 بسبب ضغط تدينه غv الصحيح
ً
واoي يدفعه �حاولة ا|حرش بالفتاة  ،وضعفا

فيلم (العفيفة فتاة اإلعالن ال^ تنت] عفتها O ـ ا�تدين ـ اoي أساء بها الظن 
  فبم يعرفون ال�ف والعفة) اإلرهاب

ً
وهذه الفكرة تتكرر  ،قلب للمعا¸ نهإإذا

 ما تظهر الفتاة
ً
ا�رأة O أنها مسلمة وÄ تذكر اهللا أو  بصيغ متعددة، إذ كثvا

ما يوã أنها مسلمة وÄ تفعل ما ال يفعله إال اارجون من اإلسالم من أو � اتع
  .االختالط غv ا�نضبط وا|²ج والعالقاتأو  مراقصة األغراب
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وبا�قابل ا ظرة  ،ة أسلوب العناد وا|مرد وا|]ف من وراء الزوجإشاع
  ،ا�نتقصة من الزوج إزاء زوجته

ً
و�أن األزواج ال يرون � زوجاتهم ما يÍ أبدا

يرون Ø  ،راقصةأو  زميلةأو  سكرتvةأو  ةفهم � توق وتلصص O األخرى جار
إلشاعة ا فور من  ؛واتأوZك أcل من زوجاتهم اللوا¯ يظهرن مهمالت 5قا

وإلعطاء أنموذج ا�قت للزوجة  ،وÐميل ا�نكر واNرام ،العالقة الزوجية ال�عية
O أنها ا�رأة ) السكرتvةأو  الراقصة(وتقديمها  ،الراقصةأو  وللمرأة بالسكرتvة

 ما تكون مت²جة مكشوفة  ،ا�بتغاة وا�شتهاة ال^ يتطلع إ!ها الرجل
ً
وÄ دائما

واالقتداء بالراقصات وا�مثالت  ،تقليدهاإ� فاتن Éر الزوجة ا�حافظة ودفعها ا�
  .الكتساب رضا زوجها وحبه كما توهمها ا�راما وتن]ف عن القدوة اNقيقة

�¦�§�m :قال اهللا تعا� ¥¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z
�¶� µ �́³� ²±�°� �̄ ®� ¬�«�ª�©�¨

�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸l النساء :Ïè.  

ال أخ�²م بنسائكم من أهل اÉنة؟ الودود الولود أ: ((ملسو هيلع هللا ىلص ول الكريم وقال الرس
 ح« ترuضهذه يدي � يدك ال أذوق غم: قالتال^ إذا ظلمت 

ً
اه رو)) ا

  ).<ñê=(&ا¸، صحيح اÉامع ا�ارقطÜ والط²ا¸ وحسنه األ

إشاعة األنماط االستهالكية واالستعراضية وا�ظهرية � السكن واألثاث 
وÈ ¢تمع ا�حتكرين  ،وتفخيم صورة ا�رأة االرستقراطية ،س وا�أكلوا�لب

واالستهزاء  ،وا�تنفذين وÐار ا�خدرات O حساب الطبقات العاملة والفالح#
وابتذال  ،والسخرية من قيمهم وتقا!دهم وÖظهارهم بصفة اللصوصية والغباء

االستهانة بالقيم إ� ي �ا يؤد ،�Ñن ما يسقطن � الرذيلة) كخادمات(نسائهم 
Çقيق ال�ف وا�غريات إ� والطمع بالëاء الÍيع للوصول  ،واÉحود با عم

  .وا|نكر للتقا!د واالنسالخ من األصول ،وا�fنة
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  ،وعرف اجتماÌ ،اإليهام بأن اNجاب �دة شعبية
ً
 تعبديا

ً
 دينيا

ً
 ،وليس واجبا

 ادمة وال^ تعا¸ �هة تريد إخفاءهافا�رأة العجوز ترتدي اNجاب واÉاهلة وا
  .أما ا�ثقفة وا�تح�ة واÉميلة فال ترتدي اNجاب فقط، ا�تخفية من أمر ماأو 

ن هناك الكثv من إف ،بينما الواقع االجتماþ Ìيل بالصور اإلÎابية اNميدة
 Èهن وÑمالت ومؤثرات � أ� 

ً
 وعمليا

ً
الشابات ا�لÓمات متفوقات علميا

و�أن الصورة  ،وهذا تغييب تام متعمد للنموذج اإلسال� للمرأة ،معاتهن¢ت
  .اإلسالمية للمجتمع وللمرأة ا�سلمة ال تصلح للظهور � وسائل اإلعالم

 إ
ً
فخالفات وتمرد ب# األب  ،براز ùاع األجيال بش� يهول األمور كثvا

 
ً
 وÖناثا

ً
 بإظهار األب مثالً  ،واألم واألبناء ،واألبناء ذكورا

ً
 غليظا

ً
 قاسيا

ً
 مÓمتا

 
ً
األبناء وفعل ما  |²ير تمرد ؛ال يفهم حالة ا|طور ال^ يمر بها ا�جتمع ،متخلفا

 ،األمأو  من وراء ظهر األب ،ون �ا þالف القيم وا|قا!دؤيريدون وما يشا
  .با|مرد والعصيان وا|حايل

Èي والزواج العرÍورق بدأت  فكرة الزواجن إ وح« ،تشجيع الزواج ال O
 وأذى اا الشباب الطريق األسهل واألكë إذ علمو ،أول ما بدأت � األفالم

ً
عوجاجا

وأثاروا الشهوات باالختالط واألفالم  ،وا سبل الزواج ال�Ì السليمÍ© بعدما عَ 
  .واأل(¸

ا�مثالت والراقصات أهم بكثv من العلماء وا��ة أن  ترسيخ فكرة
 ،كخفة ا�م وا�قافة واoوق والطيبة ،ن بصورة مبهرة §ببةوال�بوي# بتقديمه

كأن اإليمان ال يتناقض مع الرقص  ،وÖظهارهن مؤمنات يصل# ويقمن رمضان
اإليمان مسألة أن  لغرس مقولة ؛وهن حاويات الرذيلة ورائدات الفساد ،والغناء

فÒ  ،السلوكوال صلة �ا باNياة واألفعال واألقوال و ،وربهاإلنسان خاصة ب# 
وهكذا إذا Ñق السارق  ،ترقص وتتعرى وÄ مؤمنة مسلمةأن  تستطيع) الفنانة(
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وهذا ما ينا� العقل وا�نطق وليس العقيدة  ،ويز2 الزا¸ وهو مؤمن ،وهو مؤمن
  .فقط

  : الفضائيات العربية والعوملة: ثالثاً

��ية ن إ( :مكتشف فvوس اإليدز) مونتا أنييه(يقول العالم الفرن4 
  ).��ية الفvوسات ال^ تسبب األمراض فيهاإ� اNضارة أدت 

وسائل اإلعالم ووسائل االتصال أن  ن هذه ا�قولة تق�ب ولو بش� بسيط منإ
حدوث ما يشبه إ� أدت  ،وسهولة السفر بوسائل ا قل ا�ختلفة وا�ورة ا�علوماتية

و�ن  ،تلفة �ول العالم فيما بينهااالمÓاج � بعض األحيان ما ب# ا�قافات ا�خ
 حوار اNضارات

ً
 فيما يطلق عليه أحيانا

ً
إذا ¡ن ثمة تشابه � هذه  ،هذا سببا

ا�قافات، وظهر نظv آخر W وهو ùاع اNضارات إذا ¡ن هناك اختالف فيما 
  .ب# اNضارات ا�ختلفة

 أن  إن عود ا�قاب O بساطته من ا�مكن( 
ً
 جدا

ً
حسن  يكون مفيدا

ُ
إذا أ

÷ء ا ،استخدامه
ُ
 هائالً وÖذا أ

ً
  .)ستعماW فقد يسبب حريقا

حدين إذا أحسن استخدامها  يطبق O الفضائيات فإنها كسالح ذواألمر ين
ال نتعامل مع أن  والعكس بالعكس بمع¼ آخر Îب ،¡ن �ا فوائد cة للمتل½

اÉديدة ال^ ألنه ليس الطريقة  ؛موضوع الفضائيات O وفق مبدأ الرفض
هذا الرفض ناتج عن السلبيات ا�وجودة � أن  والشك ،نتعامل بها مع الفضائيات

للفضائيات الكثv من ا واã اإلÎابية ال^ أن  نعلمأن  ولكننا Îب ،الفضائيات
  .تسخر لإلسالم وأهله بش� يرفض حالة الرفض هذهأن  يمكن

وأفق  ،O وفق نظرة أبعدوO هذا األساس Îب ا|عامل مع الفضائيات 
oا  ،تفسvهاأو  للفضائيات سلبيات ال يمكن إنكارهاأن  تفكv واسع، وربما
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Üعل من ا�تل½أن  فإن ذلك يعá،  � ي يرفض األشياء السلبية ا�وجودةoهو ا
الفضائيات، أي أننا نعمل Ç Oص# ا�واطن ا�تل½ فكم من دواء يستخلص 

 ضد اÉراثيمبعد ا|عامل مع اÉر
ً
كذلك Ä طريقة  ،اثيم ا�سببة W !كون Çصينا

  .ا|عامل مع الفضائيات

ن هذه Ä الطريقة األنفع واألáع � ا|عامل مع هذا الغزو اإلعال� اoي إ
وأخرى من خالل إفساد األفfر  ،فتارة من خالل إشاعة الفاحشة ،تعددت وسائله

  .ا�سلملغرض اخ�اق ا|كوين الفكري لإلنسان 

 O م�وع قناة ) أكيوا(يقول 
ً
مدير مكتب ا&يت األبيض لالتصاالت تعليقا

  :أمريكاإ� تلفازية Éذب الشباب العر� 

 � األفfر بالقدر نفسه اoي �وض فيه اNرب O اإلرهاب (
ً
Æن �وض حربا

  ).Ýفيف ا�البس ع² اإلعالم هو أفضل وسيلة لالخ�اقأن  oا نرى

ء اإلسالم قد شعروا بقوة هذا ا|أثv فأخذوا يزيدون من هذه إن أعدا
ويطورون من أسا!ب ا|عامل مع ا�تل½ إلسقاط أسس قيام  ،الفضائيات

ح« إذا ضعفت ولم تعالج نفسها  ،ا�جتمعات ا�سلمة وهدم أر�نها من ا�اخل
 
ً
  .أصبح أمر السيطرة عليها ال يكلف جهدا

ية ا�عادية لإلسالم وا�سلم# أشخاص �يهم من ويمتلك هذه الوسائل اإلعالم
 بالنسبة إ!هم

ً
 مقدسا

ً
فهناك  ،ا�وافع ما Îعل من مهاcة اإلسالم وا�سلم# أمرا

وهو ذو  ،اoي يس! إم²اطور اإلعالم � الغرب)) روبرت مردوخ((ا!هودي 
صحف ويملك ¢موعة  ،وºمل اÉنسيت# األمريكية واألس�ا!ة ،أصول يهودية

ماذا نتوقع من  .اإلخبارية ا�عروفة) فو�س نيوز(و§طات فضائية  ،ا|ايم الشهvة
با�قابل هناك بعض األغنياء واألمراء العرب يملكون قنوات فضائية  ؟مثل هذا

 قد يكون أسوأ من هذا ا!هودي لو امتلكها
ً
   .يستغلونها استغالال
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ليه من الفضائيات فلماذا ا�جتمع ما زال يتجاوب بش� كبv مع ما يعرض ع
تقول ا&احثة ا|ونسية سنية ا�نصوري  !ال يكون هذا ا|جاوب مع 5ء إيما¸

ن وجود قنوات فضائية إ( :)Ïæ/Û/=êêæ(� ت]ºات �وقع اإلسالم أونالين يوم 
 امثل 

ً
 بديًال للمعرفة اإلسالمية والفتوى ا�ينية خصوصا

ً
قرأ وا�جد ش� مصدرا

لنساء � غياب ا��ة والوعظ ا�يÜ عن ا�ساجد وال²امج �ى الفتيات وا
 كما ،مÜ من السلطات ا|ونسيةبسبب ا|ضييق األ ،اإلذاعية وا|لفازية ا�حلية

شخصيات إ� قد Çولوا ) عمرو خا� و§مد اÉفري(ا��ة ا�يني# أمثال أن 
� العالم وبمساعدة القوة ا�ؤثرة ن إ مؤثرة � أوساط اجتماعية كثvة � تونس،

 ،خ²اء من العرب العامل# معها áحوا � ترويض معظم وسائل اإلعالم العربية
وفرضوا رجاالتهم و§لليهم O تلك  ،واستخدموا ال�غيب وال�هيب � ذلك

  .ورصدوا oلك ما يزيد عن ا�ليارين من ا�والرات ،الفضائيات

  :االستنتاجات

Ï - ات السياسية تواجه الفضائيات العربيةvواإلسالمية ضغط الظروف وا�تغ
ال&�ت أو  مثل اNروب ا�اخلية واإلقليمية، العاصفة با�نطقة اإلسالمية �مة

ا�اخلية واإلقليمية و�ذلك مش�ة اNدود السياسية واNروب ا&اردة ب# بعض 
إ�  ا�ول العربية واإلسالمية ا اÐة عن اختالف أنظمة اNكم فيها من دولة

  .وجود مشاØ داخلية � عدد كبv من ا�ول العربية واإلسالميةإ� إضافة ، أخرى

أو  بدأت معظم الفضائيات العربية واإلسالمية بثها � أجواء سياسية صعبة-=
ثم ا|دخل األمريكي غv ، تقدمتها انعfسات حرب اليج األو� ،ربما شاذة

ويكشف  ،تقع الfرثةأن  إلسالمية قبلا�باð � سياسات ا�نطقة العربية وا
وما نتج عنها ) ÏÏ/è( الضغط األمريكي السافر عن وجهه � ا�نطقة بعد أحداث

احتالل أفغانستان ثم العراق بد�وى فكرية وسياسية خطvة للغاية Ä اNرب 
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 لإلرهاب � العالم ،O اإلرهاب
ً
ثم  ،وتصوير العالم اإلسال� والعر� مصدرا

 .ذلك O ال²امج اإلعالمية � الفضائيات الغربية بل ح« العربية منهاانعfس 

æ - ا�نافسة ال�سة ب# �تلف القنوات الفضائية العربية واألجنبية بما يؤثر
وذلك  ،O مضمون الرسالة اإلعالمية ا�قدمة � الكثv من هذه الفضائيات

 يتسم با|حï الوا
ً
بل  ،عدم ا�وضوعيةأو  ضحالÝاذ بعض هذه القنوات طريقا

من أو  كما تمثل القنوات الصهيونية، واألهداف ا�ست�ة وابيثة ،ح« الغموض
 آخر أمام القنوات العربية واإلسالمية من حيث ا�ضمون الفكري ي

ً
تبناها Çديا

 ا|أثO v ا�شاهد العر�إ ،ا�قا� والعقائدي
ً
 .ذ Çاول هذه القنوات دائما

الفات السياسية وا|ناقضات الفكرية اNاصلة ب# ا�ول انعfس ا-<
 ،ومواكبة هذه القنوات � ا�نطقة ،العربية O ال²امج ا�قدمة � الفضائيات

نها م]ة O ذلك بسبب الÓامها بموقف إإذ  ،األمر اoي جعلها مقنعة للمشاهد
 .ظاهرة سياسية ماأو  دو�ا الرس� � قضية

í-²للفضائيات العربية واإلسالمية بش� �م عدم كفاية ال 
ً
امج ا�نتجة §ليا

األمر اoي يدفعها لسد أوقات ا قص ب²امج مستوردة ال Ýلو  ،لسد حاجتها منها
أو  لعدم صالحيتها الfملة للبث Éمهور عر� ؛من مشاØ � الش� وا�ضمون

%) í=( العربية نسبةوبش� �م تمثل ال²امج ا�ستوردة � الفضائيات  ،إسال�
من إنتاج %) íÛ( ا�ول العربية تستوردأن إ� وتشv إحدى ا�راسات %) íê(إ� 

 .القنوات الغربية واألمريكية

ñ- من الفضائيات العربية واإلسالمية vا|خطيط والسياسة إ� افتقار الكث
 نها وعدم الÓام الكثv م ،اإلعالمية ا�نضبطة بالظروف واإلمfنات ا�تاحة

معظم ن إ .ضوابط العمل ا�عوي اإلسال� اoي ºقق مصلحة شعوب ا�نطقةب
رؤى وأفfر إ� وتفتقد  ،هذه القنوات þلو من سياسات إعالمية واضحة ا�عالم
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مع تر�ï أغلبها O سياسة إرضاء ا�شاهد بأية  ،واقعية واس�اتيجيات هادفة
 .طريقة

Û-من القنوات الفضائ vية العربية بال²امج ال�فيهية وبرامج اهتمام الكث
  ،التسلية العابرة O حساب ال²امج اإلبداعية وا�قافية

ً
األمر اoي انعكس سلبا

 .O صورة ا�جتمعات العربية اإلسالمية ا�قدمة للمشاهد

õ- من القنوات الفضائية العربية جعل منها أداة vالكث O قوة الرقابة الرسمية
أن  كما، ودفعها |بÜ وجهات نظر اNكومة الرسمية ،Nاكمةبيد السلطات ا

وموارد ا�ولة  ،فÇ Òتاج �عم رس� ،معظمها þضع للسياسات ا�ا!ة اNكومية
 .�ا يفقدها الكثv من االستقال!ة � العمل وا�واقف العامة ،ال^ تنشأ فيها

è- من الفضائيات العربية واإلسالمية vاصل � عدم اهتمام الكثNبا|قدم ا
¢ال ا|قنيات العلمية وا�ندسية وا�هنية ا�تحققة � إطار العمل اإلعال� 

وتتقوقع بعضها ضمن صيغ العمل القديم ال^ فقدت جاذبيتها �ا  ،الفضا-
 .ا�شاهد

Ïê- عدم االهتمام من قبل الفضائيات إال فيما ندر بعرض العقيدة اإلسالمية
األمور وا|]فات ضمن رؤية العقيدة اإلسالمية إذ وبيان حكم الكثv من 

 � ا�راما العربية ا�قدمة � الفضائيات رؤية ما þالف العقيدة 
ً
أصبح شائعا

والطواف  ،وا|²ك باألحجار ،واالÐار با�حرمات ،كتعا} السحر ،اإلسالمية
  ،بالقبور

ً
ة با|²ج وفضح س� ا�رأ ،Æوهأو  ¡|قبيل .و�ارسة الشهوات علنا

 .زجها � ميادين حياتية ليست م�فة بهاإ� وا�عوة  ،والسفور

ÏÏ- O مع اإلسالم òتراث ومسألة تراثية  أنهمن الفضائيات العربية من تتعا
عقائدية عدة أو  بل تتعرض Éوانب إسالمية ،ليست �ا عالقة بواقعنا ا!وم

قسوة ا�سلم ا�لÓم إ� الواضحة ¡إلشارة  ،وÖظهارها با�ظهر السيئ وغv ا�الئم
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المتصاص أو  ،تشويه صور العلماء وا��ة بإظهارهم نماذج للسخريةأو  ،بدينه
أما � ال²امج العربية  ،وهذا ºصل � ا�راما العربية بش� �م ،منافع ا اس

ا|نوع �  لغرضأو  ،اإلخبارية واNوارية فيظهر ا��ة اإلسالميون �لء الفراغ
ثم  ،طالع O رأي ال�يعة اإلسالمية � موضوع ماضافة الشخصيات واالاست

 .يكون االنقطاع من اNياة ا!ومية

Ï=-ة ا�تابعة واالنقياد �اv� أصابت الفضائيات العربية �مة األÑة العربية 
 أو 

ً
 إال ، ومعبمقاطعتها تماما

ً
القيم ال^ أن  مقاطعة بعض األÑ للفضائيات عموما

و�ذا  ،أفرادها بش� غv مباð عن طريق ا|عايش مع ا�جتمعإ� تصل  تبثها
أو  فا�قاطعة ليست حًال أفضل من انتقاء ال²امج ونبذ ما þالفها من ال^ ت4ء

 .تعمل بالضد من الضوابط اإلسالمية

Ïæ - من الفضائيات العربية ا!وم مهتم بتسطيح وتهميش فكر ا�شاهد vالكث
 ،أهمية � حياته ا!وميةأو  وذلك بمتابعة قضايا ليست ذات بال ،العر� وذوقه

وأن ذلك يأ¯ O حساب ترك القضايا الك²ى ال^ تعيشها األمة متمثلة � 
بل باستهدافها الواضح وا�علن  ،ا|حدي ا�عادي Nضارتها وðيعتها وقيمها

 
ً
 وعسكريا

ً
 .فكريا

Ï> -بديًال عن القنوات ن بعض القنوات العربية الفضائية يمارس إ 
ً
دورا

وÄ ، منقطعة اÉذور عن واقعها العر� واإلسال� ،فÒ مشوهة ا�وية ،الغربية
 
ً
 أو  با�قابل تدعو ت]ºا

ً
الفكر وا�قافة الغربية � أثناء تعاملها مع إ� تلميحا

 بل تتخذ � الكثv من برا¢ها ا�جتمع الغر� �سناته وسيئا ،األحداث
ً
ته نموذجا

ثقافتنا وتارþنا وجذورنا إ� تباعه من دون ا|فات ادوة Îب O العرب وق
 
ً
 مالحظات ونقاطا

ً
ا&عيدة وا�تابع لعمل وعرض الفضائيات العربية يالحظ قطعا

 .أخرى جديرة با�الحظة والتسجيل واالنتقاد
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  :التوصيات

Ï-ل ما هو دعم القنوات الفضائية ذات اط اإلسال� ا�عتدل وا�توازن وتفعي
  .موجود من قنوات وتوسيعها وÇس# أدائها

التسلية واالمتاع إ� االهتمام ب²امج الشباب ا|وجيهية ال^ ال تفتقر -=
وÎÖاد بدائل مشوقة ومناسبة ل²امج األطفال تربطهم بتارþهم وتراثهم األصيل 

 .وتنقل إ!هم حب اإلسالم وحب اهللا ورسوW العظيم

æ -راسة اإلعالم وعلوم ووسائل االتصال توجيه الشباب ا�س� 
ً
 وÖناثا

ً
لم ذكورا

 .وتقنياته

من صلب عمل اإلعالم اإلسال� ن� ا�عوة اإلسالمية والرد وا|صدي -<
 .للحمالت العدائية والتشويه ال^ يتعرض �ا اإلسالم وا�سلمون

í- 
ً
إÎاد بدائل إسالمية للمضام# ا�ز!ة من ا تاجات ا�ابطة ثقافيا

 من دراما وأ(ن وبرامج ترفيه
ً
 .وأخالقيا

ñ-لضمان  ؛تفعيل دور القنوات الفضائية ا�حلية والعربية وتصحيح الل
واالبتعاد عن ا�قافة االستهالكية  ،القنوات األخرىإ� عودة اÉمهور ا�ن]ف 

وا|قا!د االستهالكية ال^ تعمل O تنميط العالم وأمر�ته � وعيه وسلو�ه 
 .اصوصية ا�حلية وال�اث األصيل وقيم اNقإ� والعودة  ،تهوثقاف

Û- ادة وا�قيقة |قويمÉاألخذ بالرأي العام للجمهور ا�تل½ با�راسات ا
 .ال²امج وÖغنائها باÉديد ل? يشعر ا�تل½ بأنها تمثله فعالً 

õ-عن اإلثارة 
ً
أو  ا|قليدأو  طرح قضايا ا�واطن اNقيقية ومشاHه بعيدا

 ما تهمش آراء ا�رأة ا�سلمة � أو  االنتقاد ا�تعمد |�جم فكرة ما
ً
اÐاه ما إذ (&ا

 .ال²امج ال^ تتعلق بقضايا ا�رأة مثالً 
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è-إسال� �واكبة ��ية اإلعالم Ìورة مواءمة ��ية  ،إنشاء قمر اصطناøو
ا�سلم# � ومواجهة أشfل الظلم واإلجحاف ال^ تلحق ب ،ا�ين اإلسال�

 .كما د� oلك العديد من خ²اء ورجال اإلعالم.... العالم

Ïê- 
ُ
� ا�ؤتمر األول  ر© قِ االلÓام بميثاق ال�ف اإلعال� اإلسال� اoي أ

شخصية ) íê<( وشارك فيه ما يقرب من ،لإلعالم اإلسال� � جا¡رتا بإندونيسيا
ون أشfل وسائل اإلعالم اإلسال� يمثل ،إعالمية إسالمية من �تلف إÆاء العالم

 .¡فة

ÏÏ- أن تكون القناة العربية اإلسالمية ا�ف�ضة قناة هادفة جامعة شعبية
 
ً
  ؛موجهة للمسلم# cيعا

ً
 مبسطا

ً
!فهموا من رسائلها وبرا¢ها اإلسالم فهما

 بمنطق ع]ي يتجنب القصور
ً
تكون القناة ذات رسالة أن  ويعÜ هذا ،واضحا

وÐنب ا|كرار وا�الل � عرض ال²امج  ،ة � أذهان القائم# عليهاثقافية واضح
 .وتقديم ا�ادة اإلعالمية

Ï=- vري � القنوات غÎ االهتمام بنظرية ا|عامل وصنع ا جوم كما
وقد أثبتت برامج وشخصيات إسالمية أنها Çظى بأرقام كبvة من  ،اإلسالمية

األوقات ا�فضلة �ى أو  � أوقات اoروةح« لو لم يتم عرضها ، نسب ا�شاهدين
بل ح« بعض  ،برامج السvة ا بويةأو  ،مثل برامج اإلفتاء ا�يÍة ،ا�شاهد

شخصيات إسالمية أو  ا�راما اإلسالمية ا�ادفة ال^ تسلط الضوء O قضايا
 .§ببة ومهمة

Ïæ - اإلسال� عرض برامج خاصة  قد العادات وا|قا!د ال^ ال توافق ا�نهج
إ� وبيان السلz منها واإلÎاÚ خاصة وقد تعرضت ثقافتنا اإلسالمية ا!وم 

الكثv من الط ب# األعراف والقيم االجتماعية والعادات الشعبية وب# 
األحfم ا�تفق عليها � ال�يعة اإلسالمية وقد روجت الفضائيات � كثv من 
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بالصواب بل ط] السلz وااطئ منها  ختلط اطأابرا¢ها �ذه اÉوانب ح« 
 .O كثv من جوانب اNياة ا!ومية

Ï> - الفصل ب# ا�قافة اإلسالمية وب# ما وفد من O ا|أكيد � برامج أخرى
وا|أكيد  ،غv اإلسالمية �مة من �دات وتقا!د ومفاهيمأو  ا�جتمعات الغربية

بيان أهمية معاداتها ورفضها كونها  وسلو�ها بلبمفاهيمها O عدم ا|أثر بها 
 لإلسالم

ً
 وعقائديا

ً
 فكريا

ً
 .تمثل غزوا
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  عصر مواجهة السلطة اإلعالمية

  للسلطات التنفيذية لتعزيز احلريات االنسانية

  الدكتور فاضل حممد البدراين

  رئيس قسم الصحافة يف كلية اإلعالم 

  بغداد -اجلامعة اإلسالمية  

  
E   

áازات الشعوب � إ ع² قرون طويلة � سبيل Çقيق نسا¸تواصل الفعل اإل
  ،العدالة والعيش الكريم

ً
عن ضغط السلطة ا|نفيذية و�ارساتها بغمط  بعيدا

ن ا&ناء الفكري �ذه إوالواجبات، وÈ العمل اإلعال� فوهضم اNقوق  ،اNريات
صل يمثل  األنه �أل ؛اإلنسانتطبيق قيم السماء � سبيل حرية إ� ا�مارسة يدعو 

ن أي وسيلة إعالم تنحرف عن ذلك فال تتصف إنسانية مقدسة، ومن ثم فإرسالة 
بسلوك إعال� حقي½، فوظيفة الصحافة واإلعالم ا�فاع عن حقوق الفقراء 

ن السلطة ا|نفيذية Ä الطرف ا�تهم � أظلوم# ضد الظالم، ومن ا�ؤ�د وا�
ش�fا أهذا ا�جال تنبهت الصحافة 
ميع وÈ القضية، السيما � ا&تان ا امية، 

 أابتدأ من  ،منذ زمن طويل
ً
ومنها بتاننا العربية  ،ا�ول ا اميةإ�  وروبا وصوال

بش� ) اإلعالم والسلطة ا|نفيذية(واإلسالمية، وحصلت ا�واجهة ب# السلطت# 
اoي ) اNادي والع�ين(هذا الع] إ� عö � القرن الع�ين ح« وصلنا ف

áازات Ä ال� O سلطة اNكومات، وهذه اإلالحت فيه مؤðات ا|فوق اإلع
ن تكون أو ،مبدأ وهدف اإلسالم اoي يدعو Nقوق �دلة متساوية ب# اÉميع

سيف مسلط إ� نها تتحول إوبعكس ذلك ف ،السلطة ا|نفيذية � خدمة ا�جتمع
فضل وسيلة � ذلك Ä أها، ووالبد من ا|صدي �ا وتعريت ،O رقاب ا اس
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ولقد تبلورت نظريات الفقه ا�ستوري � العالم Hه � وقت سابق . سلطة اإلعالم
 Áجعل ا�مارسة ا�يمقراطية مرادفة لوجود سلطات ) الع�ين(من القرن ا�ا|

Ä ملة ومنسجمةfثالث مت:  

Ï- السلطة ا|نفيذية.  

 .السلطة الت�يعية -=

æ - السلطة القضائية. 

واتساع شبكة االتصال العال� وتنا�  ،تطور تكنولوجيا اإلعالموبفضل 
كë أية بما يبثه من معطيات إعالمية أصبح يغزو الفضاءات العا�أن  وتvته، بعد

 من ¢رد نقل ا²
ً
 واتسا�

ً
إ� نما Ðاوزه Ö، و)Ï(ولم يقف عند هذا اNد ،حجما

!تخطى ا�فهوم  ،راد عو�تها�اإلنسان حدود ا|عليق وا|حليل وا|فسv وصنع 
شة شا(ن العالم عبارة عن أمفهوم قائل بإ� ) القرية الع]ية(السابق إلعالم 

ن ºتل اإلعالم، سلطة من ب# السلطات ال^ أدى هذا ا�ور ا�هم أل) صغvة
ظهرت وتبلورت مع ظهور اNكومات الت�يعية وما يتبع ذلك، فاحتل م&لة 

  .Ï* السلطة الرابعة

لكن هذا ا�فهوم ب½ � العالم ا�الث يراوح � مfنه، بينما العالم الغر� � و
  ،و�مرتبة السلطة األإ� السنوات الع� األخvة زحف دور اإلعالم فيه 

ً
 انطالقا

  ،همية دوره � ا|فاعل مع حاجيات ا�جتمع �يهاأمن 
ً
تلبيتها ح« لو إ�  وصوال

وÇديات مع السلطة ا|نفيذية صاحبة القرار تطلب االمر ا�خول � نزا�ت 
ولم تعد هناك سلطة مفروضة ال . تتقاعس عن تلبيتهاأو  عندما Ýفق بواجباتها

ت قوى غيبية كما ¡ن اNال � §اسبتها، سواء أكانأو  يمكن مساء|ها

                                           

  .=Ï=هاية ا&حث ص ستأ¯ ا�صادر وا�وامش بعد ن)*( 
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اNال � ا ظم م²اطوريات وا�لكيات القديمة، أم قوى ردعية كما ¡ن األ
، يأخذ صورة سلطة تنفيذية تمنح أة، بل ا�كتاتوري

ً
 شعبيا

ً
صبح اNكم تفويضا

بالقبول العام أو  باالنتخاب ال]يح كما هو اNال بالنسبة للنظم اÉمهورية،
 غv مباð، وهو ما 5ل اسم 

ً
ا�رتبط بتطور تاري\ يكاد يكون انتخابيا

  .)=(ا�لكيات ا�ستورية 

وساطه اإلعالمية والصحفية أالعر� يشيع ب#  � ومنه ��ناالعالم ا اأن  ومع
مفهوم السلطة الرابعة O مدى تاريخ طويل من الزمن � ح# تغv الوضع � 

 
ً
  العالم الغر� ا�تقدم إعالميا

ً
و� � السنوات مفهوم السلطة األإ�  وتكنولوجيا

ن O اعتماد ب# العا�# ا ا� وا�تقدم اآلن شبه اتفاق Îري إف ،خvةالع� اال
العنكبوتية كأحد مصادر  خاصة بعد دخول الشبكة ،مفهوم السلطة اامسة

خر االنتقال با�علومات من آلومات بال رقيب وال قيود، بمع¼ خبار وا�عتداول األ
  .ا�واطن بدون حارس بوابةإ� ا�واطن 
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  خالقيةاخلطاب اإلعالمي يف املنظومة األ فاعلية: املبحث االول

خالقية ية ومنظومة القيم االجتماعية واألالعالقة ب# ا�نظومة اإلعالمن إ
ا|فكv نماط ئل اإلعالم Ä الوسائل ا اقلة ألوساأن  عالقة متداخلة O اعتبار

، ومن ثم تساهم � خلق جانب كبv من ا�قافة فاهيموا�عرفة والقيم وا�
وÈ هذا . دارة وتوجيه ا�جتمعإ عطيها أحقيتها كسلطة إعالمية �االجتماعية ما ي

واهتموا بالوظائف  ،ا�جال ر�ز خ²اء اإلعالم واالتصال O هذه ااصية
ورصد نتائج  ،دوارها ازاء ا�جتمعأوحاولوا Çديد  ،االجتماعية لوسائل اإلعالم

يالء هذه ا�سألة إغvه � " يلرو� السو"وتأثvات ذلك، وسبق �لم االتصال 
من ب# وظائف وسائل أن  حقيقةإ�  تستحقها، عندما توصل همية ال^األ

ح«  ،اإلعالم مراقبة ا&يئة االجتماعية من خالل cع ا�علومات وتوزيعها
لوسائل اإلعالم أن  يتمكن ا�جتمع من ا|كيف مع الظروف ا�تغvة، وبنظره

ئة ا�حيطة ديات ا&يجزاء ا�جتمع � االستجابة |حأ خرى Ä زيادة ترابطأمهمة 
خر خلق رأي �م وطÜ موحد يساعد اNكومة ا�يمقراطية للقيام آبهم، بمع¼ 

إ� بدورها، مثلما تتو� وسائل اإلعالم عملية نقل ال�اث االجتماÌ من جيل 
ولم يقف اهتمام علماء االتصال عند هذا اNد فقد حدد Ø من الزرسيفت . آخر

  :¯ل ا&يئة وا�جتمع وفق اآلالم حياومvتون وظائف لوسائل اإلع

Ï-ر ب# راء واآلتبادل اآلfبناء ا�جتمع إلأف O وضاع أضفاء ال�عية
  .ا�جتمع

ح تفعيل ا�عايv االجتماعية و§اسبة اارج# عنها، من خالل الفض-=
خالقيات ا�جتمع أعن فراد ال^ تنحرف اإلعال� للسلو�يات الشخصية لأل

 .العامة

æ -O آثار الل الوظي± لوسائل اإلعالم بتدفق مزيد من ا�علومات ا|نبيه 
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ا�عيقة للنشاط الب�ي �ا يف¾ ) ا�عرفة السلبية(للجمهور فتخلق ما يس! بـ 
 من الالإ� 

ً
 .يقاظهإمباالة من قبل اÉمهور بدال

خرى ألوسائل اإلعالم وظيفة أن إ� ومن علماء االتصال وا�جتمع من يذهب 
فراد اÉدد ا�هارات والقيم وا�عتقدات ال^ ي تعليم األأ ،شئة االجتماعيةÄ ا|ن

 مر يعطي ا�اللة الالزمة Oفهذا األ ،كما قال بذلك و&ورðام ،يقدرها ا�جتمع
cال إويمكن . تنموية وتوجيهية للمجتمعاإلعالم يمثل سلطة رقابية وأن 

  :الوظائف ا�جتمعية لوسائل اإلعالم بما يأ¯

Ï-مراقبة ا&يئة االجتماعية وتزويدها با�علومات وا|نبيه با�خاطر.  

مور العامة Îابية � األالجتماÌ وذلك بتقديم ا ماذج اإلخلق ا�ثل ا-=
 .وا�قافة والفنون

æ - vا|نشئة االجتماعية وهدفها ا�ساعدة � توحيد ا�جتمع من خالل توف
 .ةقاعدة مش��ة للقيم وا²ات اÉماعي

Çقيق ا|واصل االجتماÌ من خالل ا|عبv عن ا�قافة السائدة والكشف -<
 .عن ا�قافات الفرعية ودعم القيم الشائعة

í-مالا|عبئة وتتمثل � اإلNت االجتماعية، وبصفة خاصة � سهام � ا
 .زمات السياسية واالقتصادية واNروباأل

نها تتأثر إف ،O ا ظام االجتماÌ اoي تؤثر فيه وسائل اإلعالم هذاتوÈ الوقت 
ه وسائل طارإا ظام االجتماÌ اoي تعمل �  به خالل عملها الوظي±، فهذا

ي نظام أ تؤثر O القائم# باالتصال، فساسية ال^اإلعالم يعد من القوى األ
قرارها، ويعمل O تقبل ا�واطن# �ا، اÌ ينطوي O قيم ومبادئ يسà إلاجتم

تها اNفاظ O القيم االجتماعية والاوسائل اإلعالم هذا االهتمام بمح وتعكس
حداث ال^ تقع من ال يقدم اإلعال� تغطية ¡ملة لألف± بعض اNاالت . السائدة
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Wبالسبق الصح±، وذلك أو  حو Üبا�سؤو!ة االجتماعيةإما يع 
ً
رغبة أو  حساسا

فراد ا تتجنب وسائل اإلعالم انتقاد األحيانأتدعيم قيم ا�جتمع وتقا!ده، و منه �
جل تدعيم ا&ناء أدوار االجتماعية وا�قافية من اoين يقومون ببعض األ

. )æ(خالقية األأو  وعدم خلخلة منظومته القيمية ،االجتماÌ وا�قا� للمجتمع
فراد وا�جتمع ببعض اه األدائها الوظي± Ðأوتصطدم وسائل اإلعالم من خالل 

ذ يطلق عليها � علم االتصال بالعمليات إال^ تقلل من فاعليتها، العقبات 
Äاالنتقائية و:  

Ï- -االهتمام االنتقا.  

 .دراك االنتقا-اإل -=

æ - -ا|ذكر االنتقا. 

 .السلوك االنتقا- -<

خرى � داء وظائفها من عملية ألأعمليات االنتقائية Ýتلف من حيث وهذه ال
Ìزئية من 5ء وليس بكل 5ءسواء باالهتمام  ،ا|فاعل االجتما
بتفسv أو  ،

لوقت بتذكر خطاب إعال� وعدم نسيانه أو  ،خراطاب اإلعال� من شخص آل
ثر واالستجابة من أقياس نسبة ا|أو  خر يهمل،آطويل O حساب خطاب إعال� 

ضفاء ا�fنة إإلعالم بخر عند ا|عرض للخطاب اإلعال�، وتقوم وسائل اشخص آل
O ما�ت م بعض األوالقوةÉاإلعال� عليهم وفراد وا ïن خالل ال��Ö كسابهم

 من السلطة وا فوذ وا|فرد O (&ية ا اس ،الشهرة
ً
ويصبح سلوك  ،�ا يمنحهم قدرا

شخاص ذا داللة بالغة O �مة ا اس، ومن ثم تصبح �يهم سطوة � مثل هؤالء األ
أن  ثبتت بعض ا�راساتأو. )<(« رفضها تغيv القيم االجتماعية وحأو  ¢ال دعم

 أخبارية لوسائل اإلعالم تؤدي الوظيفة األ
ً
خبار فزيادة األ ،نتائج غv مرغوبةإ�  حيانا

 
ً
زيادة القلق وا|وتر �ى ا�تلق# �ا إ� ما تؤدي  السلبية ا�تعلقة باNروب كثvا

  .الالمباالة واالنكباب O اoاتإ� يدفعهم 
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  نسانيةط اجلديل بني اإلعالم واحلقوق اإلالتراب: املبحث الثاين

 إ
ً
  ن ا�مارسة ا�يمقراطية ا�عاùة ترتبط ارتباطا

ً
ح«  ،�ر�ة اإلعالم وثيقا

سا÷ ل�سيخ ا�فاهيم نه ا�حرك األأتسمية اإلعالم بإ� ذهب بعضهم 
راطية ا�يمقن إ :ا�يمقراطية وتنميتها، بينما خالف بعضهم اآلخر هذا الرأي وقال

  .)í(قرار سلطاته ا�جتمعية Öيل نشوء اإلعالم وتطور مفاهيمه وÄ سب

 يمنح للسلطةأوهكذا 
ً
 شعبيا

ً
صبح أºجب عنها، وأو  صبحت تعÜ تفويضا

 
ً
وخالل مدة زمنية §دودة تكون السلطة ا|نفيذية §دودة الصالحيات أن  لزاما
 
ً
¡ملة، وÇت رقابة سلطة يراداتها � شفافية Ö، تتم �ارستها ونفقاتها وأيضا

رادة الشعب، اoي þتار �ثليه بكل حرية إت�يعية، تستمد قوتها مباðة من 
سا!ب السلطة ا|نفيذية أوFما تعددت صور و. �مة تعددية وسيادة، � انتخابات

 للظروف ا�حلية وا�رحلية، أتعددت 
ً
سا!ب السلطة الت�يعية وتنظيماتها طبقا

 بفاعليتها وðعيتها وبملكنها احتفظت دا
ً
�وعية مراقبيها طا�ا اح�مت ئما

رادة الشعبية وع²ت عنها بكل نزاهة وموضوعية، وطا�ا تمسكت با�دف اإل
 
ً
الرئيس من وجودها، وهو ضمان ا|fمل ا|ام للممارسات ا�يمقراطية، سنا

O للوطنية 
ً
 ،اNزبية للقوان# والت�يعات ومراقبة لألداء اNكو�، وتغليبا

 مع االح�ام الfمل للرأي اآلخر، عندما يلÓم ،وللرأي اÉماO Ì الرأي الفردي
زمنة عديدة &تان �تلفة � العالم Çملت أوع² . بضوابط العمل ا�يمقرا}

ضل القوان# ال^ ال السلطة القضائية مهمة اNماية ال�ورية للسلطت#، وذلك بف
 أيعلو عليها 

ً
ب نها قوان# صادق عليها الشعمؤسسة، ألأو  cاعةأو ¡ن  حد، فردا

رادة السلطة ا|نفيذية ا�نبثقة عن اإلصدرتها أHه بوساطة �ثليه ال�عي#، و
تقزيم دور أو  الشعبية، §ددة الضوابط ال^ Çول دون تسلط سلطة O أخرى،

  .)ñ(خرىأسلطة �صلحة سلطة 
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  :اإلعالم واحلقوق العامة -أ

واالبتعاد عن ا�سار  ،ه ا|جاوزات O اNريات العامة وا�يمقراطيةوسط هذ
تنال أن  اoي من ا�ؤ�د ،ا�ستوري ا�رسوم ل° السلطت# الت�يعية وا|نفيذية

 
ً
أن  نه � هذا ا�جال البدإف ،من دور وسائل اإلعالم � مهماتها ا|نويرية كثvا

 ينشط دور اإلعالم ح« لو مورست ضده ا�ك
ً
للسلطة  تاتورية !كون مساندا

  )Û( :¯القضائية � اآل

Ï- السلطت# الت�يعية والقضائية و�شف O ارسة الضغط اإلعال��
  .عيوبهما للرأي العام

سلوب ا|نوير وا|وعية �قوق Ø سلطة � �ارسة صالحياتها اللجوء أل-=
 .حيال ا�جتمع

æ -ات و§اولÉالسلطة ( ر ب# الفرقاءة تقريب وجهات ا ظطرح ا�عا
 ).وا�جتمع

  :املواجهة بني سلطة اإلعالم والسلطة التنفيذية -ب

 
ً
ية وسيلة أحد منع إ�  � بعض ا�ول تكون الرقابة اNكومية شديدة جدا

خاصة  ،إعالمية من ا|حدث بما هو �الف لعبودية ودكتاتورية السلطة ا|نفيذية
وتستند � قوتها و�الفاتها  ،معينةعندما تكون منبثقة عن كتلة بر�انية 

 
ً
أن  !ة ال^ تعتمد Îبن اآلإف ،للحقيقة ا�طلوبة ا�ستورية من ال�²ان خالفا

  :تكون O ا حو اآل¯

Ï-جهود شخصيات مستقلة O صدار صحف فكرية إلأو  حزبيةأو  االعتماد
ارس فيها خرى تمألك�ونية وغvها � بتان إذاعية ومواقع إوقنوات و§طات 

Íريات اإلعالمية بيNا.  
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Öعالمية خلق آ!ة تنسيق ب# جهات صحافية وإ� تدفع اNاجة اÉماهvية -=
م ال^ تعمل � دول ا�هجر نسا¸ مع وسائل اإلعالإومنظمات حقوقية ذات بعد 

 .باطيل السلطة ا|نفيذية وتعريتهاألكشف 

æ -ورةø  هذه الوسائل اإلعالمية باطأن Ùي يستند تتحoا Üإ� اب ا�ه
ية مغالطات إعالمية أن السلطة ا|نفيذية ستتخذ إوبعكس ذلك ف ،حقائق دامغة

صدور هذه الوسائل أو  يقاف بثارسة الضغط O ا�ولة ا�ضيفة إلذريعة �م
 .اإلعالمية

 عن إوoلك ف
ً
 منبثقا

ً
 تكامليا

ً
ن مفهوم السلطة � ا�يمقراطية يعÜ تنظيما

 عن طموحاتهمع² ،الشعب
ً
 إل ،ا

ً
 أدته، و�ذا يشار للسلطات ا�الث را¢سدا

ً
حيانا

نها تصب Hها � خانة واحدة، أ، من منطلق )ئف ثالث لسلطة واحدةوظا(نها أب
Ç Äقيق ا�صالح العليا لألمة بمشار�ة اÉميع، واح�ام ¡مل �عادلة اNقوق 

طة مع واجب ادمة العامة والواجبات، يرتبط فيه حق القبول اoي تطلبه السل
معناه، ويتحول من تراض وبدون هذا Hه يفقد ا ظام ا�يمقرا} . ال^ تؤديها

الÓوير، أو  ا�راوغةأو  سيطرة مبنية O اإلكراهإ� رادات حرة إùيح ب# 
 ويصبح األ

ً
 وجورا

ً
 وتعسفا

ً
وعندها تفقد السلطة، أي سلطة، . مر آنذاك تسلطا

وتصبح ا�يمقراطية آنذاك ¢رد . )õ(� ا�ساءلة أو  ا � القيادةم�وعيتها، وحقوقه
فتنة ال إ� أو  طريق مسدودإ� تقود أن  واجهة للفوu السياسية ال^ يمكن

  .تب½ وال تذر
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خالقيات الصحفية والقيم زلية بني األالعالقة األ: املبحث الثالث

  االجتماعية

 ،خرىا من مؤسسة إعالمية ألتفاصيلهخالقيات ا�هنة الصحفية تتباين � أن إ
 . خرىومن بيئة إعالمية أل

ً
قواعد §ددة إ� من العلوم يستند  فÒ ليست علما

مدونة قواعد  وان اختلف ا�ختصون � الصحافة واإلعالم � ذلك، فال توجد
 ��ية Çكم هذه األ

ً
االجتماعية بينما من العلوم  خالقيات، فبعضهم يعدها علما

خر هذا الرأي، ومع ذلك فÒ تنبع من خ²ات مكتسبة م اآلþالف بعضه
شf!ات مهنية ال Çكمها إالصحفي# اNكمة � ا|عامل مع  و�ارسات تو� �ى

خالقية سليمة تنسجم وقيم السلوك أوتسمح � ا هاية باÝاذ قرارات  ،قوان#
  .)è(االجتماÌ ألي ¢تمع 

كان أم الصح± سواء هر Hما الÓخالقيات ا�هنة الصحفية يظأن مفهوم إ
 أ مراسالً 

ً
 أ م مندوبا

ً
�طوات وضوابط ا�هنة وحرفيتها والسÆ ýو  م ح« ¡تبا

 
ً
ية أعن  معرفة اNقيقة ون�ها O ا�أل |كون فيها خدمة للجمهور بعيدا

، وÈ هذا السبيل تطرح مؤسسات إعالمية ك²ى من )Ïê(خرى أغراض مصلحية أ
� §اولة منها �ساعدة " رشاد اإلعال�اإل د!ل"ق عليه بـ وقت آلخر ما يطل

  .شf!ات تواجههمÖية عقبات وأالصحفي# O ا|عامل السليم مع 

  :مبادئ املهنة الصحفية: أوالً

Ï- أقة تعد ا� 
ً
  مرا

ً
  .حوال� Ø األ مقدسا

=-  
ً
 .|حقيق ا|وازن فيما يكتب وعدم ا|حï يسà دائما

æ -  
ً
 .ا�حرر ا�سؤولأو   ا�صالح لرئيسهأي تضارب � يكشف دائما

هنية و�º مصادره وال �ºم ا�علومات عند االطالع عليها بصفته ا� -<
 .خرينيكشفها لآل



−�S�−  

í-  
ً
 أوال يدفع  ال þتلق وال ينتحل أبدا

ً
�صدره مقابل خ² وال يقبل رشوة  مواال

 .|حريف اNقائق

ñ- صورة فوتوغرافية O vعدا ما تقتضيه تلفزيونية أو  ال يدخل أي تغي
 .متطلبات Çس# الصورة العادية

  :رشادات والنصائح املهنيةاإل: ثانياً

 
ً
ترتكز O أسس مهنية � ا�قام األول، وال  إذا ¡نت ا�بادئ ال^ ذكرت آنفا

Aوعيات معتادة من القضايا ذات ا&عد األخال  ðيواجهها  ،تتطرق بش� مبا
Ä ا صائح واإلرشادات ال^ تساعد الصح± الصح± من وقت آلخر، فإن األهم 

  :� ا|عامل مع القضايا اآلتية

9− (�F�C��	 2�#� ?��� X1�C'� �P.: 

Çافظ O أن  يتطلب من الصح± ا|حö ببعض ا�واصفات ال^ من شأنها
  :دامة الصالت ومنهاومة والعالقة بينه وب# مصادره إلخصوصية ا�عل

Ï- بÎ  ال تؤثر العالقاأن O [ت الشخصية ب# الصح± وا�سؤول وتط
ن العالقة شخصية لكن ا�علومة ملك ا اس أل ،صدقية ا�هنة الصحفية

 
ً
  .cيعا

داخل  عدم الكشف عن هوية ا�صدر ا�جهول إال �ن هم �اجة فعالً  -=
سيتصدى  أنهوO الصح± طمأنة مصدره  ،ا�ؤسسة اإلعالمية �عرفة ذلك

 إويته ألي §اولة �عرفة ه
ً
 .ذا اتفق معه O إبقائه ¢هوال

æ - أ 
ً
  ن يكون الصح± واثقا

ً
نبية ثvات اÉاأعن اضوع للت من نفسه بعيدا

 .موال وغvهاأمن هدايا و اشمثل تعا} الر# 
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سا!ب غv ا��وعة عند اNصول O ا�علومات ا²ية االبتعاد عن األ -<
 .ل عن قضايا مقابل ذلكا|نازأو  ðائها بثمنأو  مثل Ñقة ا�علومات

Y− �M J'�� X1�C'� �P.(: 

وقد ي²ز االختالف  ،خرة ب# الصح± واNاكم من ¢تمع آلÝتلف العالق
ب# ا�جتمعات ا امية عن ا�تقدمة � هذا ا�وضوع، ف± ا�جتمعات ا امية 

 
ً
ة شf!ة تسلط اNاكم O الصح± عقبة كبvإ� ��نا العر� تصبح  وÇديدا

  ،تؤثر O نوعية القصة ا²ية
ً
 أو ،ومدى فائدتها للناس cيعا

ً
إ� تتحول  حيانا

غراءات ا�ال والسفر، وسبيل Öجانب ضغوطات اNبس وإ� . د�ية للحاكم
الصح± هو ا|مسك بالقواعد ا�هنية لسد Ø ا�نافذ أمام من يريد اإلøار به 

  .وبمهمته الصحفية

Z− [��'�� X1�C'� �P.(: 

ووجودها مق�ن بوجود ا اس وتعدد حاجاتهم  ،الصحافة Ä صوت ا اس
ومن هذا ا�نطلق . ورغباتهم وميو�م وتظلماتهم، وبعكس ذلك فال وجود �ا

 فالصحافة موضوعها ا اس 
ً
 أوال

ً
ارى جهده يبذل قصأن  بد للصح± فال. وأخvا

االلÓام باطوات وهذا يتطلب øار ال^ تلحق بهم، لفائدة ا اس وتقليل األ
  :تيةاآل

Ï- ياةاإلنسانNا � Ùن4  ،قيمة مثÉالصح± االبتعاد عن ا|مايز ا Oو
Üميع ا اس، ألن خدمة  والعر@ وا�يÉ Ìوالوضع االجتما zاإلنسان وا�ذه Ä

وهذه تعكس ثقافة ا�جتمعات وسلو�يات ا اس  ،عظم قيمة � رسالة الصح±أ
  . )ÏÏ(مدرس# وغvهمأو  اطباءأو  حفي#فيها سواء ¡نوا ص

وضاع ا اس أمانة سبيل الصح± عندما يتناول ن تكون ا�قة واألأ-=
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مfن ن يبتعد قدر اإلأو ،ا�صورةأو  العادي# بالعرض � رسا|ه الصحفية ا�كتوبة
 .نه جزء منهم مهما ¡نسا!ب ا|جريح �شاعرهم ألأعن 

æ -اق إNن أفضل وسيلة |جنب إ vقائق ¡ملة غNعرض ا Ä ال�ر با اس
  ،¢Óأة

ً
تهون، ال أو  ، ال تهولوطرح جوانب أي خالف بالfمل وبلغة §ايدة تماما

  تزرع أمالً 
ً
 أو  ¡ذبا

ً
ة وتعذر صداٍع، وÖذا ¡نت هناك معلومة ناقبال  تثv إحباطا

 .)=Ï(استكما�ا، فلنقل ذلك بوضوح للقارئ � ا�وضوع 

هناك مساحات رمادية كثvة يشتبك معها الصح± � أن  ويتب# من ذلك
  ،عمله

ً
باÝاذ قرارات ذات بعد أخالA بشأنها، واألخذ �  وÎد نفسه مطا&ا

اNسبان بما سبق عرضه من مبادئ و§ددات قد ي¾ء الطريق أمام الصح± 
 ن إ .وÎعله يتخذ القرار األقرب للصحة

ً
 قواعد ا�هنة الصحفية تش� الÓاما

 أ
ً
ك عن هموم ا اس ال تنف O الصح± االلÓام به لطا�ا تمسك بمهنةٍ  خالقيا

نة ليست وظيفة بقدر صبح بهذا ا�سار ملك ا اس، فهذه ا�هأبل  ،واحتياجاتهم
 إما Ä رسالة 

ً
كما . نسانية تستهدف مساعدة ا اس والوقوف 
انبهم دائما

ثقافة ا�جتمع اoي يعيش فيه  تنبع مناإلنسان ثقافة أن إ� توصلت ا�راسة 
 
ً
  باستثناء حاالت فردية، والصح± Hما ¡ن واعيا

ً
  و§با

ً
من  للخH vما ¡ن قريبا

 
ً
خv يكشف مدى ا�قافة والسلوك وهذا الشق األ ،�هنته ا اس و�لصا

  .)Ïæ(االجتماÌ العام اoي ترB عليه 
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  السلطة الرابعة: املبحث الرابع

سية ال^ عرفتها بتان غربية � القرن# ا�اضي# ظهر مع ا|طورات السيا
 vيش vسلطة سلطة جديدة، ليسإ� تعب Ä اقع مر وأت سلطة دستورية بقدر ما

معينة قوة قادرة O الضغط O  صبحت، � مراحلأترتبط �ر�ة اÉماهv، ال^ 
 إ

ً
Nر�ة صبح أو، )<Ï(السلطة ا|نفيذية حدى السلطات ا�ستورية، وÇديدا

جانبه تعبv اإلعالم كسلطة إ� ، وبرز )الرأي العام(اÉماهv اسم جديد هو 
 
ً
لكن هذه السلطة ليست دستورية  ،السلطات ا�الث ا�ستوريةإ�  رابعة مضافا

تستمد قوتها من ضغط الشارع وضجيج صوته عندما  ،بقدر ما Ä سلطة شعبية
مر رفض بعضهم هذا ا�فهوم يطالب �قوقه ال�عية ا�تعددة، وÈ بادئ األ

�رفية ال�عية ا�ستورية الغائبة، بينما نادى به بعضهم اآلخر  
ً
fديد متمسÉا

 
ً
خvة ن األأو ،اÉمهور هو مصدر الت�يعات ا�ستوريةأن  �ماس كبv معت²ا

 
ً
 بدون أNقوق اÉمهور، و تمثل ضمانا

ً
دراك |وفر العناù ال�ورية ل�عية إحيانا

  .و�ا قبول واجب ا�ساءلة قبل ا�طا&ة بها كحق م�وعأة وسلطوجود ال

نظمة الشمو!ة قد استخدمت اإلعالم كأداة تطويع ن السلطة ا|نفيذية � األإ
 بفضل إvي، تنÓع به ðعية ا|عبv عن cاه

ً
رادة شارع استنفرته صناعيا

ها حجة الفكر مامأcوع هاFة تتضاءل إ� شوفينية، وحو|ه أو  شعارات وطنية
 Ø vرب العا�ية ا�انية، ثم تغNت بعد انتهاء اvوا�نطق، ولكن الوضعية تغ

ي العام من حر�ة cاهvية وتطور مضمون الرأ. 5ء بعد سقوط حائط برل#
 بعنف الطرحأتمïت 

ً
حر�ة موازية لنشاط الطبقة السياسية، إ� بعفويته أو  حيانا

حد كبO v نشاط إ� اoي يعتمد ) جتمع ا�د¸ا�(5لت � مراحل معينة اسم 
أو  Ðمعات شعبية ترتبط بتحر�ت معينة، انتخابيةأو  ،cعيات غv سياسية

وربا ال�قية أورية � عطى انهيار الفاشية وا ازية ثم ا ظم ا�كتاتأوقد . ظرفية
عديد من وتطور ا�مارسة ا�يمقراطية � ال ،مريكا الالتينيةأسيا وآوبعض دول 
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فرصة للصحافة ل? تنÓع بفاعلية متفاوتة تأثv، دور  )Ïí(بتان العالم ا�الث 
  ).سلطة رابعة(

ارتبط حجم ا|أثv بدرجة تطور ا�جتمعات وحيوية تنميتها الوطنية، خاصة 
ا�جال السمý ا&]ي، بفضل ا�ورة إ� اتسع مفهوم العمل اإلعال� أن  بعد

 .االن�نتإ� من الفضائيات  ا|كنولوجية ا�عاùة

9− �?���'� �M J'� ��(\	 �)&��*�: 

ن مسألة ا|وسع � طرح نسخ متعددة من وسائل اإلعالم بهذا الكم ا�ائل إ
للممارسة ا�يمقراطية،  ثراءً إحات ا�و!ة بالوقت اNاø يمثل اoي تشهده السا

 �ا
ً
  وعية ا|عامل ب# السلطات ،وترسيخا

ً
لكن ما . ستورية نفسهاا� وتطويرا

من تفاصيل ا�واجهات العربية  Ñار اNرب العا�ية ا�انية ثمأعرف من 
 بعض ما ن� من خبايا حر� اليج أÑائيلية واإل

ً
O وجه  êêæ=و ÏèèÏخvا

 من ا�خاوف O مستقبل ا�مارسة ا�يمقراطية 
ً
ا|حديد، Ø ذلك خلق حجما

وNساب  ،مfنياته �صلحة طرف مع#Öالم واإلععندما تأكد استغالل سلطة 
ينتج عن ذلك من تضليل للشعوب وتشويه �ور أن  طرف آخر، بكل ما يمكن

وNق الصح± �  ،وانتقاص Nق ا�واطن � اإلعالم ا�وضوÌ ،ا�ؤسسات ا�و!ة
نسان وÄ حاجة معرفية لإل ،اoي تكون بدايته معلومة )Ïñ(ا²إ� الوصول 

وجاءت . )Ïè>è)ÏÛنسانية ا�و!ة بموجب اتفاقيات جنيف # اإلا القوانكفلته
طلق عليها مفهوم أعن العو�ة وبروز ùا�ت جديدة  ا|حوالت ا�و!ة ا اÐة

ائديات، |طرح احتمال استثمار ، اختلط ا�ال فيها بالعق"ùا�ت العو�ة"
اإلعالم ل? تهدد سالمة  مfنيات ال^ توفرها ا|كنولوجيا ا�تطورة لوسائلاإل

و|خريب ا�جتمعات ال^  ا�ول الفتية، ال^ اختل توازنها نتيجة للطفرة ا فطية
ºافظ عليه من ثوابت وما Îب ا|خلص منه من أن  مامها ما Îبأاختلطت 
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ية للمواطن، ساسصبح هذا Hه يهدد اNريات األأو .)Ïõ()طابوهات(§رمات وهمية 
هداف ليست Ä بال�ورة األهداف ا��وعة أ|حقيق داة أم وينذر 
عل اإلعال

 صبح من حق وسائل اإلعالم � أي بتأمن هنا . جتمع بكل ðاه وفئاتهللم
  :نأتطالب ا�ولة بأن 

Ï- ماية ال�ورية ال^ تمكنها من القيام بدور الطرفNمل التوفر �ا اf
  .اNقوق � ا|عامل مع القضايا العامة

تكون �لب قط ألي سلطة ¡نت، وبوجه ا|حديد لسلطة غv أن  ترفض-=
 .دستورية

æ -عية باعتبارها �ثًال للرأي العام بمع¼ رأي أن  من حقهاð تعامل كسلطة
 .العقائديةأو  ا�واطن#، بغض ا ظر عن االنتماءات اNزبية

دة قاعأن  ساسأهر O تنظيم قطاع اإلعالم، O تسأن  من واجب ا�ولة-<
 .�ارسة السلطة � ا�فهوم ا�يمقرا} Ä اح�ام معادلة اNقوق والواجبات

í- م سيادة الشعب وحقوق�Ç يث�Çديد ¢االت العمل بدقة وموضوعية 
Nهيبة ا�ولة وحسن أداء ا�واطن وفعا!ة ا�ؤسسات، مع ا O جهزتها أفاظ

 .ا�ختلفة

ذا إسلطة م�وعة  يكونأن  كناإلعالم يمأن  ومع¼ هذا، باختصار شديد،
فساح Öسلطة، وÄ القبول الشعz بها، و قبل بال�وط ا�وضوعية ��وعية أي

ا�جال للرأي اآلخر، واح�ام الضوابط ال^ يضعها ا�جتمع |فادي Çول السلطة 
ذا ¡ن اإلعالم Îسد سلطة رابعة � ¢تمعاتنا إوالسؤال ا�طروح . تسلطإ� 

 ال يستحق هذه أو  كون خارج هذه السلطة؟ا امية فم« ي
ً
هل نرى إعالما

  .ا�&لة؟
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وسائل اإلعالم تملك  حوال اعتبار بعضنعم، ال يمكن �ال من األ: اÉواب
 يردد صدى السلطة، فمفهوم السلطة أن  نها ال تتعدىإذ إقوة السلطة 

ً
تكون بوقا

ن الطفل يقبل ذا ¡إف ،هامرأز ألنها تابعة للسلطة مغلوب O هنا وا|أثv غv جائ
ال  جعل ا�جتمع فضاءً إ� كë من الراشد فهناك بعض ا�ول تعمد أºاءات باإل

  .هوائها وتوجهاتهاأطفال !خضع ل&واتها ويملؤه غv األ

Y− Q.(/� ]]�,�^� 2�8��#: 

والقيود وا�حددات ال^ تقف  ،عندما نتحدث عن حرية اإلعالم بش� �م
Îاد ا موذج العمö اoي Îعل إالبد من  ،يقها � كثv من ا&تاندون Çق حائالً 

تناول إ� مر يقودنا لغة اNقائق العملية، وهذا األإ� أي باحث ومتابع يستند 
كنموذج  êêæ=الغر� مطلع  –يكي مرة العراق عقب الغزو واالحتالل األÐرب

  :مور ال^ من شأنهاعطاء بعض األإل

Ï-مام رجال الصحافة واإلعالم خالل أالزم لصعوبة الوضع طي ا�دلول التع
  .�ارستهم للمهنة

� الوصول للمعلومات ومصادرها  تكشف عن م�وعية اÉمهور-=
 .هميةعتبارها حاجة (ية � األاب

æ -عية حقيقية لإلعالم كسلطة رابعة منبثقة من مفهوم الرأي العام إð عطاء
 .لسند القانوW 2اÉماهv اأو  اoي يش� رأي ا اس

فرزت مرحلة الفتنة ال^ عمت العراق ال^ Ä من نتاج االحتالل نتائج أو
  :لبية � واقع العمل اإلعال� وÄس

Ï-عطاء بعض د�ة اإلعالم والصحافة صالحيات تتجاوز حقوقهم ا��وعةإ.  

 Ä من صميم حقوقهم ا��وعة-=
ً
  .حرمان إعالمي# متمïين حقوقا
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 æ-ياة عندما ال بل سلNين حرية العيش باïبت من بعض الصحفي# ا�تم
 .سخرت أيادي آثمة لقتلهم

اختالل ا|وازن � صميم ا�هنة الصحفية عندما حاولت بعض ا�نابر -< 
 .اإلعالمية |كون سلطة فوق Ø السلطات

 í- ½هناأو  بعض اإلعالمي#ل 
ً
هناك، مهد |جاوزات أو  د�ة اإلعالم تشجيعا

 يتجاوز Ø اNدوداصاب
ً
 .ته با�وار فراح يعطي  فسه دورا

ñ- #صول ا�هنة � بتان ديمقراطية وما جرى � العراق أعند ا�قارنة ما ب
 .الإوعداه يمثل عربدة ليس  ،ة والسلطةيتب# بأن اإلعالم صاحب ال�م

Û-سلكت مؤسسات إعالمية عراقية بالفو مع انتشار uدوات أدارة وإ
 عراقية خط

ً
  ا

ً
  مهنيا

ً
مارست الضغط Ð Oاوزات السلطت# الت�يعية  رفيعا

 .وا|نفيذية وáحت � تشكيل الرأي العام � مناسبات عدة

صبح أ أنهومع ذلك هل يب¹ اإلعالم يتبوأ ا�رجة الرابعة ب# السلطات؟ ام 
  :سيد السلطات باعتباره

Ï- ا|قليدي ألجهزة صاحب قوة رهيبة، تظهر من خالل ا|باين ب# ا�ي�
  .ا�ولة

فfر ال^ تÍق اÉميع بعفوية ك القدرة االنسيابية ا�خ�قة لأليمتل-=
وتلقائية � منظومتها، ومن ثم يصبح من غv ا�مكن االنفالت من نفوذه اoي 

  :ال من خاللإخرى ال^ ال تفرض نفسها W تأثv فعö بمفهوم السلطات األليس 

  .خويف من العقوبات القانونيةقوة الردع والعقاب وا|-

داة فاعلة مؤثرة ¡Ñة قيود ا�تابعة السلبية أإ� يستطيع Çويل ا�شاهد -
و ، أشعال ا�ورات السياسيةÖ صنع اNدث با|حريض وا|وجيه وا�شار�ة �
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 .خرىأÇريض جهة ضد 

نظمة باشعال الف[ من خالل الضغوطات السياسية، وهذا ما يس! أسقاط إ-
ال إيؤثر أن  خv ال يمكنف½، وهذا األبنفوذ اإلعالم األ) ورات ا&يضاء�با(

 W الوقود ا�حرك Ä بوجود حرية تكون)Ïè(. 

  .سالح السلطة-

حداث م صغvة، فصول األأمريكية كبvة ¡نت تÍد الصحف ا�حلية األ-
م صحف هأ، لوجدنا فلو cعناها مع بعضها... ا!ومية Nياة بتنا وحياة شعبنا

. مريكية فحسب، بل Ä تلك القصةا ا�حلية ال تروي قصة اNرية األ¢تمعاتن
مام أسبق � خطاب ألقاه م�vية األÇدث كولن باول وزير اارجية األهكذا 

لف أعن حرية إعالم ºسب êêÏ ( W=ار آذ í=(مريكية cعية الصحافة األ
ثالث  :ؤرخ لقول نابليونوهذا ما ي. حساب � الرقعة اإلعالمية بتعداداته

لف بندقية، وقد ¡ن أكë من ألف حساب أيعمل �ا أن  صحف معادية Îب
 
ً
ذلك منذ Æو قرن# من الزمان عندما ¡نت وسائل الطباعة وا|وزيع §دودة جدا

 
ً
 واسعا

ً
  .وال تعرف انتشارا

 جانب ا|حدي االستعماري بالقوة العسكرية ثم ا|حديإ� ن العالم ا!وم إ-
صندوق ا قد -Ï(مثل : منة االقتصادية العا�يةاالقتصادي باالرتباط بمراكز ا�ي

مام Çد حضاري أ، Îد نفسه )نظام اصخصة-æا ظام الرأسما8 -=ا�و	 
بوسائل اإلعالم، فا�ول ا!وم تتسابق للتسلح، لكنها � الوقت نفسه تتسابق 

ارك حروب جود وا|واجد � معالمتالك السالح اإلعال�، اoي þول �ا الو
فكرية، سياسية، : نها شملت وعمت cيع ا�جاالتإما يقال عنها . إعالمية

وللوقوف بقدر من العمق O مالمح هذه ... اقتصادية، عسكرية، دينية، عقائدية
 نأن  اNرب اإلعالمية سنحاول

ً
مل ا|وسع أO  –قف ولو باختصار شديد جدا



−�T�−  

 � وسائل اإلعالم، منطلق# من ا�جال اإلعال� ا�يOÜ  –خرى أ� مواضيع 
العسكرية ال^ ومستح�ين سلسلة ا كسات اNضارية و ،سئلة متعددةأ

هل : مت# العربية واإلسالمية � هذا الع]،  ختم قو اتشهدها وتعيشها األ
 من ثورة إطاب ا�يÜ اإلعال� قادر O ا

ً
حداث ثورة ¢تمعية مستفيدا

  .عالم؟؟؟اإل
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  �**�فاعلية جيل سلطة اإلعالم اخلامسة: املبحث اخلامس

لم تعد السلطة الرابعة ا�تمثلة � اإلعالم ا|قليدي بوسائلها القديمة قادرة 
O الصمود أمام اجتياح السلطة اامسة ا�تمثلة � ا�واقع اإلعالمية ا�ختلفة 

ك ويوتيوب وتوي� وا�دونات ال^ تنت� ع² الشبكة العنكبوتية ¡لفيس بو
ا|اسع ع� " وساد مفهوم السلطة الرابعة � القرن# ا�اضي# . الشخصية
 " والع�ين

ً
  بكونه مفهوما

ً
O السلطات األخرى، لكن هذا ا�فهوم أخذ  رقابيا

�ا  ،وأصبح القوة ا�سيطرة ،با|ال5 مع ظهور اإلن�نت اoي غvّ معالم اNياة
O إجراء تغيvات هي�ية للبقاء وا�نافسة، ولعل أبرز العوارض أج² الصحافة 

 ،ال^ أصابت الصحافة بفعل تمدد اإلن�نت تمّثلت � تناقص أرقام ا|وزيع
وتضاؤل اإليرادات اإلعالنية وتناقص القراء، كما هو اNال اoي تشهده حر�ة 

يطانية Ä ااÑ حف ال²ولكن تعد الص ،الصحافة � العا�# الغر� وال�@
إجراء تغيvات ش�ية حيث إ� ك² � هذا ا|حول ا|كنولوå ال^ اضطرت األ

ال^ » ا�يö تلغراف«اعتمدت ا ظام ا ص± � حجم الصحيفة عدا صحيفة 
 . مازالت §افظة O حجمها

ً
�ذا الوضع فلن يكون بمقدور سوق  وتقييما

ن إ ذإتضاؤل أهميتها �ى القراء،  بسببالصحف Çّمل أكë من صحيفة واحدة 
اÉمهور إ� هذه ا�تغvات أفرزت ما يس! بالصحافة ا�دنية ال^ Çاول الوصول 

وتلبية طلبات  ،القارئإ� وال&ول  ،بش� مكثف من خالل ا|قارير ا�ختلفة
  .)ê=(اÉمهور

فذ ن الع] اNا8 وا�ستقبل سوف تسيطر عليه السلطة اامسة ع² ا�ناإ
وا�واقع اإللك�ونية ا�ختلفة ¡لفيس بوك وا!وتيوب وا�دونات الشخصية 

ن مïان القوة Çول من حراس ا&وابة Öمن أدوات ا|واصل اإللك�و2، و وغvها
ذ اكتسبت إة اامسة ا�تمثلة با�واطن#، السلطإ� � الصحافة ا|قليدية 



−�T�−  

الرابعة ذلك اNضور اoي ¡ن يشهد ðعيتها من الواقع ا�عيش ولم يعد للسلطة 
�ا � القرن# ا�اضي#، لكن البد من تناول أسباب عوائق انتشار ا�دونات 

  :والسيما � ��نا العر� وال^ تمثلت �

Ï-مهور والظروف االقتصاديةÉضعف القراءة �ى ا.  

تناٍم ومع تلك ا�عوقات فهناك  أنهاستثمار جهاز الكمبيوتر لل�فيه، إال -=
  .)Ï=(للمهتم# � صحافة ا�واطن# � العالم العر�

9−  �J#�"� �M J'� ��	9 VL9 _�� `�1'�aX()��*� UN���'� 2�b>@c: 

 
ً
إذا –" اإلعال�"O الفيس بوك � جانبه  ال توجد عبارة جاهزة أكë انطباقا

 
ً
أي ن�  ،ظائفهO هذا اÉانب � أدâ تعريفاته وو بأنه يتوفر فعالً  سلمنا جدال

جد عبارة أفضل من كونه ال تو.. ºðة واسعة من ا�تلق#إ� ا�علومة وÖيصا�ا 
 ذ"

ً
أن  يستطيع" مالئ ا�نيا وشاغل ا اس اÉديد"أن  فكما" حدين يسالحا

يكون أداة مثÙ للقفز O حواجز اإلعالم اNكو� ا�تخشب، ومن بينه اإلعالم 
 يكوأن  العر�، فإنه يستطيع

ً
  ن مرتعا

ً
ومن ثم  ،لإلشاعة وا�علومة ا�ضللة خصبا

بل أكë من ذلك ال 5ء يمنع اNكومات، ال^ يُطرد إعالمها . بث الوÌ ا�وهوم
تعود من شّباك الفيس بوك ل�وج لسياساتها بطرق ش« وغv أن  من ا&اب،

 . مباðة
ً
 مّ يروج كَ  بديالً  والفيس بوك فرض نفسه إعالما

ً
  ا

ً
ألطروحات من ا كبvا

 ،ا�تناقضة، فبعضهم يعده خv من يستطيع القيام بدور هذا اإلعالم ا�نشود
أن  الشك. خر عنه Ø إمfنية للقيام بذلك ا�وروبعكس ذلك ين± بعضهم اآل

دور الشبfت االجتماعية ومن بينها الفيس بوك � Æت الوÌ ا�عاù باعتبارها 
  بديالً 

ً
وأثبت الكثv من الوقائع وا�راسات ". ا�باð عن ا|واصل اإلنسا¸ معقوال

 Ìو O تfهذه الشب vولعل السبب األول � ذلك  ،وت]فاتهاإلنسان مدى تأث
وتعت² ". واالطالع الÍيع O األحداث العا�ية ،ا|فاعل مع اآلخرينإ� يعود 
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 ذ"
ً
عالن حدين، ف± الوقت اoي جعلت فيه اإلعالم واإل يهذه الشبfت سيفا

وÎذبان  ،يواجهان بها ا|حديات ،صنا�ت إبداعية جديدةإ� �اجة ماسة 
هة واÉمهور ا�ستهلك، خلقت سبل تواصل جديدة ب# ا اðين وا�علن# من ج

م الرق� اÉديد اoي يطلق كë من هذا دخول هذا اإلعالأوزاد ". من جهة أخرى
" الشبfت االجتماعية"بمصطلح  وما يستعاض عنه" السلطة اامسة "  اسمعليه 

 اإلعالم اامسة �مل ضغط كبv � األزمات السياسية لتول، وش�ت سلطة
زمة أ، و�ذلك � حرب غزة، وêêõ È=م � انتخابات الواليات ا�تحدة نهاية �

عد حكم الرئيس حسÜ مبارك، ومن قدرة هذه بالرئاسة ا�]ية لف�ة ما 
ثانية O اإلن�نت يتحول  Ïõت االحتجاج ف± حدود السلطة اامسة � حر�

إ� مشارك ¢ا¸ ال يتحمل تكلفة ا�شار�ة وال&ول إ� الغاضب بعد ذلك 
 بدا األ وفعالً !.. الشارع

ً
  مر بارزا

ً
� األحداث األخvة ال^ أعقبت االنتخابات  جدا

  ،الرئاسية اإليرانية
ً
  وال^ طرحت سؤاال

ً
الجتماعية � حول دور الشبfت ا مهما

 ن إ نقل اNدث وتوصيفه، ح«
ً
بشأن دور هذه الشبfت �  ا&عض طرح سؤاال

وهذا ا|أثv اإلعال� اع�ف به كبار ". تغيv األنظمة وÇديد ش� العالم اÉديد
ومثال ذلك اع�اف رئيس وزراء بريطانيا غوردون  ،ا�سؤول# � ا�ول ا�تقدمة

  ،جية ستتغv بفضل اإلن�نتالسياسة اارأن  من"براون 
ً
حقبة اإلن�نت  واصفا

 
ً
ثورة ا�علوماتية أن  اجتماعية، واعت²أو  من أي ثورة اقتصادية بأنها أكë صخبا

والرأي  ،العلن بÍعةإ� ألن أي معلومة ستخرج  ،¡نت |منع اإلبادة اÉماعية
 حداث العنف اإلأوÈ ". العام سيتحرك

ً
نتائج  O يرانية ال^ حصلت ردا

5دي áاد بوالية ثانية Çولت وسائل أدوات أالرئيس  االنتخابات ال^ فاز بها
áومه أو  إعالم أبطاWإ� " الفيس بوك وا|وي� وا!وتيوب" السلطة اامسة مثل

 
ً
. لطات اإليرانية من العملمن ا�راسل# اoين منعتهم الس مواطنون �ديون بدال

 هذه الشبfت االجتم أصبحتو
ً
  اعية مصدرا

ً
للمعلومات وألðطة  أساسيا



−�T
−  

 تصوير األحداث O جواWإ� Éأ " ا�واطن اإلعال�"الفيديو وشهادات ا اس �
ومن ثم وضع أðطة الفيديو O الشبfت االجتماعية ح«  ،¡مvته الرقميةأو 

تأخذ " نيوز. B B C"والـ "  C N N. ÷"باتت مؤسسات إعالمية ك²ى مثل الـ
 قد

ً
  را

ً
 " ا|وي�"من ا�علومات ا�وجودة O  كبvا

ً
من األðطة ا�حملة O  وعددا

من مستخد� " نإ. نإ. ÷"ر O سبيل ا�ثال طلب الـ ، وهنا نذك"ا!وتيوب"
يدلوا برأيهم � مدى áاح ا|ظاهرات � تغيv مسار األوضاع � إيران أن  "توي�"

سلوب تناو�ا أشf!ة و�ذه اإلابع# وا�ختص# وÈ رأي الكثv من ا�ت. مستقبالً 
 
ً
إ� نقل اNدث أو  لم يقت] دور الشبfت االجتماعية O اإلعالم" إعالميا

  أدتاارج، بل 
ً
  دورا

ً
  أساسيا

ً
� تنظيم العديد من ا�عارض# �  وحاسما

. وcع وتبادل ا�علومات ،وÇ Èديد أماكن ا|ظاهرات ،االنتخابات اإليرانية
نذكر منهم O  ،لقد ساعدت هذه ا�ورة بعض ا�واقع العا�ية وا|قني# ا�عروف#

اoي أنشأه األمäv إريك ريموندس واoي " ندى نت"سبيل ا�ثال ا�وقع ا�عروف
حزيران ا�اÁ أثناء  º=êمل اسم ندى سلطان آ( الشابة اإليرانية ال^ قتلت � 

بات الرئاسية اإليرانية من تمك# ا�حتّج# من االحتجاجات ال^ تلت االنتخا
ومن خالل معاÉة . ا|واصل مع ا�تعاطف# معهم � �تلف أÆاء العالم �رية

Ìت اإلعالم االجتماfمن " اإلعالم الرق� " شب ëة جعل األمر أكvلقضايا كث
 من الصحافة �يث

ً
ة بساطة الكتابة والصورن إ سلطة خامسة بل أقوى تأثvا

وهذه Ä  ،والفيديو والصوت Hها عوامل للخروج بسلطة ا�واطن الصح±
سعيد األم# رئيس Çرير إحدى اÉرائد أن  غv. )==(الفاعلية ا�طلوبة 

إعالم بديل � العالم إ� اإللك�ونية يرى من ا�بكر القول بتحول الفيس بوك 
 
ً
قارنة بوسائل اإلعالم وقلة مستخد� االن�نت م ،لضعف القراءة العر� نظرا

 من ا�جتمعات  ،األخرى
ً
نتيجة العوز ا�ادي اoي تعا¸ منه فئات واسعة جدا

ونستخلص من ". خامسةسلطة "سعيد األم# يقر بأن ا|دوين هو أن  بيد. العربية
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  :ذلك ما يأ¯

Ï- أن الفيس بوك برغم ما عليه من سلبيات � ا|خاطب بلغة الشباب ا�ابطة
  .عن اإلعالم ا|قليدي !كون بديالً  يب¹ مؤهالً 

ولكنه قد  ،وقد يل� بعض مساوئه مثل سيطرة ا�ول واNكومات عليه-=
 .يعوضها بأخرى مثل غياب ا�سؤو!ة وقلة موثوقية ا²

  :ونتيجة ل� ما ورد يثبت للجميع

Ï-أ 
ً
  ن الفيس بوك يطرح O اNكومات العربية Çديا

ً
وغv مسبوق، وهو  كبvا

  .ي تطوير إعالمها وÝليصه من اللغة ا�تخشبةÇد

 .إكسابه ا�زيد من ا�صداقية-=

æ - دÐ ليصه من ا��ية الفجة �ا، ألنها بوجود بدائل مثل الفيس بوك لنÝ
 
ً
 :فحسب، ولكنها قد Ðد نفسها نفسها معزولة إعالميا

 -أ
ً
  .�جمات قد يصدر بعضها عن حسن نية وبدوافع وطنية هدفا

بعضها اآلخر عن سوء نية وعداوة �ا ورغبة � زعزعة استقرارها  قد يصدر- ب
 .وبث الفرقة � ¢تمعاتها ال^ تبدي �انعة ضعيفة لإلشاعة
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  اخلامتة واالستنتاجات

ن حرية اإلعالم مطلوبة بالقدر اoي يتسع أا�راسة هذه ب من نستخلص
وهذه من  ،عاتويتعاظم فيه دور اإلعالم � ا|فاعل بمعاÉة قضايا ا�جتم

ال تتوقف من طرف السلطة أن  ن ا�عر�ة Îبإال فÖو ،واجبات السلطة ا|نفيذية
 اإلنسان حقوقها ال^ Ä حقوق   يل معها) الشعبية(الرابعة 

ً
من كونها  انطالقا

 أصوت ا اس، وهذا اoي 
ً
خر يقابله تسلط الكثv من آبعد  خذ يتعاظم يوما

 رسالة اإلعالم اإل تقدمة � Çريفنظمة ح« ا�األ
ً
�ا  نسانية، ويأ¯ ذلك انطالقا

  :يأ¯

Ï-ا&قاع ن الفضائيات وا�حطات اإلإ Ø ذاعية والشبكة العنكبوتية غزت
وقات قصvة أقمار الصناعية � وتنقل ع² األ ،تطبع وتنسخ بال عدد ،والصحف

 لعقول ا اسأ§ققة ت
ً
 تكييفيا

ً
من القدر اإلنسان فالبد من مرا�ة حقوق  ،ثvا

  .ال�f للمعلومات اNقيقية

تتسابق ا�ول للتسلح العسكري، لكنها � الوقت ذاته تتسابق المتالك -=
 ،السالح اإلعال�، اoي þول �ا الوجود وا|واجد � معارك حروب إعالمية

ورسا|ه � ا|نوير  ،وهذا ا|وجه يمثل حالة Ðٍن O دور اإلعالم ا�ستقل
 .نمية وا&ناءوا|وجيه وا|

æ - الرأي العام �جابهة إ� ا�عوة Ä ^تفعيل دور منظمات ا�جتمع ا�د¸ ال
ا امية أو  سواء � ا&تان ا�تقدمة ،تسلط السلطات الرسمية O نطاق �ل�

 .وا�ساعدة O منح اNريات ا�يمقراطية للناس

وء ع² االن�نت ح« مقرأو  فضا-أو  ذاÌإبث أو  ليس Ø مطبوع صح±- <
داة أويره، فالبد من الفرز ب# ما هو وا�جتمع وتناإلنسان هو إعالم يستهدف خدمة 

 .ما هو وسيلة دفاع و�انعة بيد ا اس ضد السلطانأو  بيد السلطان اÉائر
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í- � زئتهاÐ ريات ا�يمقراطية عالقة وثيقة يصعبNتربط ب# اإلعالم وا
كو�ب السماء عن منفصلة بعيدة بعد صبح العالقة ا�ول ا�يمقراطية، بينما ت

 .نظمة الشمو!ة واالستبداديةض وتقت] O التسمية فقط �ى األرألكو�ب ا

ñ-منح اإلعالم إ� نظمة الغربية ارت¹ ن ا|طور ا�يمقرا} �ى بعض األإ
غلب ا&تان أم ينل مفهوم السلطة الرابعة �ى و�، بينما لموقع السلطة األ

 .اميةا 
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  صورة املرأة العراقية يف اإلعالم بعد االحتالل

  عبد اهلادي حممود الزيدي . د

  عالمي مركز البصرية للبحوث والتطوير اإل

  

E  
إ� تعرضت ا�رأة العراقية ضمن مكونات الشعب وا&يئة واNياة العراقية �مة 

مريكي �ذا ا&ت � �م لعدوان والتشويه بعد االحتالل األكثv من الظلم وا
=êêæةðمبا 

ً
أو  ، وال تزال صور هذا االنتهاك والتشويه مستمرة متخذة طرقا

  .اùين �ذا ا�نهجبتجنيد الوسطاء وا�ؤيدين وا�ن

وقد اÝذ استهداف ا�رأة العراقية � وسائل اإلعالم حصة كبvة من هذا 
 األثر العميق � تشويه 

ً
 ومستقبًال §دثا

ً
ا�جوم السافر O حضارة العراق، واقعا

بعاد اإلعالم العراA � هذه ا�رحلة عن واجبه اNقي½ � ا�فاع عن Öو ،اNقائق
 عن طريق قوة اإلعالم ا�ائا�رأة وغvها م

ً
لة ال^ ن ر�ئز هذا ا&ت ا�حتل، §ر�

حالل قيم وتصورات جديدة وغريبة إمريكي ومن سانده يمارسها االحتالل األ
  .عن الوضع العراA �مة وا�رأة بش� خاص

براز خطورة اإلعالم ا�وجه للمرأة ودور ومن هذا ا&اب جاء هذا ا&حث إل
مfنة : ول منهاربعة مباحث، تناول األأ� ا|صدي W، وهو � م ا�ادف اإلعال

  .ا�رأة � اإلسالم

ثم جاء . صور استهداف ا�رأة ا�سلمة � اإلعالم الغر�: و�ن ا�ا¸ عن
ا�بحث ا�الث عن صورة ا�رأة العراقية � اإلعالم العراA بعد االحتالل  صل 

ـ وهو عن واجب اإلعالم � ا�فاع عن ا�رأة خv ا�بحث الرابع ـ األإ� بعد ذلك 
  .ا�سلمة
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فfر هم األأإ� شارة اإل� اهميته حاو ا بعون اهللا تعأعب ا�وضوع وتش معو
ا|وفيق � اراج# من اهللا تع ،ال^ يمكن االنتفاع منها � موضوع ا&حث

  .واهللا و	 ا|وفيق. والسداد وخدمة ¢تمعنا وقضايا اإلعالم اإلسال�
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  مكانة املرأة يف اإلسالم: املبحث االول

ة القدر فحصلت O ¡مل حقوقها منح اإلسالم ا�رأة مfنة سامية ورفيع
 ،ووضعها االجتماÌ الالئق بها � ظل هذه ال�يعة السماوية الغراء ،نسانيتهاÖو
سهام � واإل ،فاق مساهمتها � بناء ا�جتمعآحدد �ا واجباتها ال^ ترسم �ا و

تلك مهمة و. بداعته � عوامل ا هوض وا|نمية واإلمنحه Ø ما تملك �ساعد
نسان إ¢رد öÝ أي ن إ نسا¸ اoي يدرك دوره اoي خلقه اهللا W، بلالfئن اإل

  .عن Çقيق هذه ا�نائية من اNقوق والواجبات Îعله همًال ال قيمة W � اNياة

ها الالئق بها باعتبارها ة ا�رأة � مfنومن هذا ا&اب وضعت ال�يعة اإلسالمي
 
ً
 W قيإ¡ئنا

ً
ر�نه الصحيحة أينشأ O أن  ي ¢تمعمه العليا، فال يمكن ألنسانيا

 من دون قيام ا�رأة بممارسة حياتها ال^ حددها �
ً
ا ا�و� جل جالW اجتماعيا

مظهرية أو  ةاجتماعيأو  طر عقائديةأمن  ،حfم الشائعة � اإلسالمبالضوابط واأل
  .وغvها

إ� حfم ال�عية ا�ؤدية  جانب األفقد ساوى اإلسالم ـ بدءاً ـ ا�رأة بالرجل �
m�s�r�q�p�o: قرها اهللا تعا�أثنائية العقاب وا�واب ال^ 

�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�tl ]النساء :Ï=>[.  

ومثلها من  ،هذا ا�فهومإ� شارت أيات الكريمة ـ ال^ وغvها الكثv من اآل
حاديث ا بوية ال�يفة ال^ منحت مfنة اجتماعية متمïة للمرأة، لم تكن األ

Çصل ولو O جزء بسيط منها � اNضارات القديمة ال^ ¡نت تباع فيها ا�رأة 
 عند الرومان ،مع ا�تاع � حالة موت الرجل

ً
Çرق مع أو  ،كما ¡ن ذلك سائدا

نها ¢رد أ!ها O إينظر أو  ،ن ºصل عند ا�نودجثة الرجل ا�سؤول عنها كما ¡
بع] (ما ما يس! أكما ¡ن ºصل � الص# القديمة، حاجة ثقيلة تباع وتش�ى 

نسانية إية حقوق أالوسطى فقد حرمت ا�رأة فيها من وربا العصور أ� ) ا|نوير
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  )Ï(.نها مصدر ال� والفساد � الكونأ!ها O إوسادت ا ظرة 

حسن من نظرائها � ا ظر أقبائل العربية قبل اإلسالم �ال تكن بعض الولم 
ن آوال^ سجلها القر.. ا�شهورة) أةد ا�رأو(ذ عرف بعضها بعادة إ ،ا�رأةإ� 

  .]õ – è: ا|كوير[ �m�d�c�b�a�`�_�^�]l: الكريم

� حياء �افة Nوق العار ألقبائل العربية يدفن ا&نات وهن ذ ¡ن بعض هذه اإ
ن^ أقت ال لكونها خلإ لم تقتل بهذه الطريقة الوحشية �افة الفقر، فÒأو  الغزو

   )=(.فÒ مظلومة

ي أت حرام � ðع اإلسالم ال Îوز بفوأد ا&نا(وقد حرم ذلك ال�ع اNنيف 
  )æ().حوالحال من األ

 ،جاز �ا حق ا|نقل اآلمنأو ،وقد منح اإلسالم ا�رأة حق العيش بكرامة
ومنحها حق  ،جاز �ا تعليم ما اكتسبته من علومأو ،وحق ا|علم ،ة السكنوحري

من ضوابط ال�يعة ا�عروفة ال^ باح �ا السفر، ما دام ذلك Hه ضأو ،ا|جارة
، و� ذلك يس! عند الفقهاء إة أعزت ا�رأ

ً
 جدا

ً
 كبvا

ً
وعلماء القانون عزازا

 فقد أنصف اإلسالم ا�رأة فيها أة ااصة فقد أما حقوق ا�رأ. باNقوق العامة
ً
يضا

طار ثوابت إا�ا ااصة � موأوحرية ا|]ف ب ،باح �ا حق اختيار الزوجأ
  :دلة ذلك كثvة منهاأو ،ال�يعة

~_�`�m�e�d�c�b�a: � ضمان اNرية الشخصية� اقوW تع
�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�fl ]اءÑاإل :

Ûê[ .من بأن  و�ا الشك فيه Ä ا�رأة Üق ألآº سلب ا�رأة حريتها ي ب�دم فال 
 آلإبها ن � سليسلبها منها، ألأن  حدفال Îوز أل(

ً
 واعتداءً اإلنسان دمية هدارا

 به
ً
 فاحشا

ً
  .)<()عليه، وظلما

 إوعن 
/
���Å�Æ�Ç�È�É�Ê} :�اقال تع ،العلمَ  ا�رأةِ  م وطلبباحة ا|عل �Ë��
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ÌÍ�z _��q�� :Sc . ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهللا  
ً
 : (لطالz العلم ترغيبا

ً
من سلك طريقا

 سلك
ً
 من طرق اÉنة، و يطلب فيه علما

ً
جنحتها أن ا�الئكة |ضع Öاهللا به طريقا

 رض
ً
 .)í(..)لطالب العلم ا

ما اكتسبته من علم ومعرفة،  كفل اإلسالم للمرأة حق �ارسة ا|عليم وتبليغ
، إح« 

ً
 دنيويا

ً
¸��m��º�¹: ل تعا�قا. ذ ال þلو من فائدة للمجتمعإذا ¡ن علما

�É��È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã� �Â�Á�À�¿� ¾½�¼�»
�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Êl ]ا|وبة :Ï==[. 

ختالط وÐنب اال ،جاز اإلسالم العمل للمرأة ضمن ضوابط الزي ال�Ìأ
�m�[�Z�Y�X�W�V�U�T: قال تعا� ،وعند ال�ورة الالزمة oلك

�c�b�a�`_� �̂]�\l ]ا�لك :Ïí[{ها، وقد قال القرvن إ( : � تفس
وك واالستقرار عليها، فامشوا � رض سهلة يمكن السلجعل األ� ااهللا تع

نواع ا�fسب أقا!مها بأردتم، وترددوا � أطرافها وطرقها وفجاجها وحيث أ
 )ñ().وا|جارات

دوار أق ر�ية ا�رأة والعناية بها � وجبت ال�يعة اإلسالمية O ا�جتمع حأ
يوازي ما يعرف ا!وم �ق الضمان االجتماÌ، فاإلسالم وهذا ا�فهوم . حياتها ¡فة

¿�m�Æ�Å�Ä�ÃÂ�Á�À: دين ºث O ا|عاون وا|fفل، قال تعا�
ÉÈ��Çl ]ا�ائدة :=[. 

Ñة وضمان حق شد العناية بتكوين األأÑة فقد عÜ اإلسالم ما � ¢ال األأ
m�|�{�z�y: وشجع عالقة الزواج القائمة O الر5ة والوئام ،ا�رأة فيها

gf�e�d�c�b�a� �̀_�~�}l ]الروم :=Ï[.  

بل نظم اإلسالم cيع تفاصيل وعالئق اNياة الزوجية ل? تكون بمنأى عن 
عÜ بتنظيم الصلة ب# اÉنس# � Ø (فاإلسالم . العبث وا|العب والفساد
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 |كوينه  ،وما يش��ن فيه ،طوارهاأحوا�ا وأ
ً
 الفطريوما ينفرد Ø منهما وفقا

  )Û(..)نسا¸ القائم عليه Hيهمابوظيفته � ا�جتمع اإل

ل�يع صل الصورة ال�ية ال^ رسمتها اأ) ر5ه اهللا(ثم ينقل سيد قطب 
Wنس أو ،نسانيةا�رأة شطر اإلأن  ماأ: (اإلسالمية للمرأة بقوÉنها صانعة ا

نفس أ Oمينة نها األأو ،نها حارسة العش اoي تدرج فيه الطفولةأو ،الب�ي
 عدِ تقان هذا العن] ال يَ إن عملها � أو) نساناإل(عناù هذا الوجود 

ُ
W � عملها 

  )õ(..)خر وأي جهازآتقان أي عن] إ

�جرد أو  Ñة ا�سلمة ال �جرد ا|كوينان حرص اإلسالم O تكوين األ
قضاء الغريزة الطبيعية للfئن الب�ي، بل Ä §اولة |كوين ¢تمع صغv قائم 

إ� حfم هذا ا�ين وشعائره، ثم امتداد ذلك أوتعظيم  ،�اO عبادة اهللا تع
وجوب طاعة �Ö و ،عالقة ا�ودة والر5ة ب# الزوج#إ� ا�ستوى ا ف4 ا�ستند 

ذلك بعالقات االح�ام والطاعة الزوج فيما ليس فيه معصية اهللا تعا�، ثم عالقة 
  .واح�ام الصغv للكبv وتوقvه ،العطف عليهبوين، ر5ة الكبO v الصغv ولأل

 ،ا�fنة ال^ تليق بها � �رأةاه ا�راحل اNياتية وضع اإلسالم وØ È هذ
 وجبت طاعتها ألأذا ¡نت إف ،وتضمن �ا حق االح�ام وا|وقv والعناية

ً
نها ما

 ح�امهاواذا ¡نت زوجة فالعطف عليها وا. اÉنةإ� حد الطرق ا�همة ا�وصلة أ
 فÒ تتمتع �ق الر�ية ومتابعة Öو ،جر وا�وابفيه الكثv من األ

ً
ذا ¡نت بنتا

يشاء اهللا � ذلك ما أن إ� شؤونها و�فا|ها االجتماعية واالقتصادية وال�بوية 
ضامن �وابه من ربه ا�رأة عندما يقوم بتنفيذ هذا الواجب إزاء والرجل . يشاء

ور�يته �ا قد العناية با�رأة ية صورة من صور أيته بذن بسبب عناإاÉليل، فهو 
  .ºصل O ثواب مواله اÉليل ورضاه

نها أفراد قالئل O أÑة الصغvة ا�كونة من وقد ارتبط ذلك Hه بتصوير األ
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ئم ساسية � تأسيس ا�جتمع ا�ؤمن باهللا والقاأوحدة ¢تمعة �ا دور فاعل ومهمة 
 |كوينأسالم لقد وضع اإل: (O حدوده

ً
 متينا

ً
وðع �ا  ،Ñة القويةاأل ساسا

ح« تكون  ،áاب وال�بيةáاح عملية الزواج واإلإإ� الضمانات ال^ تؤدي 
  .)Ñ()èة قادرة O مواجهة عملية ا|نمية وا|غيvاأل

طار اإلسالم وداخل حصنه الكبv ا�تقن الصنع �ملة، صانعة إن ا�رأة � إ
و�ا قصب السبق � نيل ا�حبة  ،�ا مfنتها � Ø مفاصل اNياة ،للحياة، كريمة

ح« وصفهن  ،ورهافة حس ،�ا جبلت عليه فطرتها من رقة ا�شاعر ؛والعطف
حد ما تع² عنه هذه أوال O .þ ) بالقوارير) (وسلمصÙ اهللا عليه (الرسول 

  )Ïê(.ال�مة من cال ووجوب ر�ية

فÒ بمثابة  ،حد عناù الصمود وا&ناء ا�جتمý اإلسال�أاإلسالم ا�رأة  د© وعَ 
حد حصون هذه ال�يعة ا�همة ال^ تستطيع من خال�ا اNفاظ O قيم ا�جتمع أ

  :همية ا�رأة ومfنتها � اإلسالمأوهذا يثبت  ،وثباته O ا�ين

يمأل Îعل اإلسالم عمل ا�رأة � ا�حيط النسا- الواسع الكبv وهو §يط (
عليها عملها ويستغرق عمرها، فÒ معلمة ومربية و�رضة وطبيبة وواعظة 

نها زوجة �لصة أكما  ،وداعية وموجهة وباحثة ومت�مة و�ططة وم²¢ة ومنفذة
  )ÏÏ()م مربية وبنت بارةأعفيفة و

) سورة النساء(ن الكريم سورة من سوره ا�بار�ت الطوال باسم آفرد القرأوقد 
حfم والقصص ن باب األيد من ا�سائل ال^ اش��ت فيها النساء موتفرقت العد

 � مرض موته أملسو هيلع هللا ىلص الرسول ن إ وغvها، ثم
ً
صالة عليه ال(و3 بالنساء خvا

ذا إووجوب تعامل باNس¼ مع ا�رأة  ،نه ا|فاتة ر5ةأاالمر اoي يفÍ ب) والسالم
وا�تأمل � . ا�ة تلك¡ن ا�سلم يريد فعًال االقتداء با�صط. � وصيته ا

ع]ي الصحابة وا|ابع# Îد ا�fنة ا�رموقة ال^ احتلتها ا�رأة ا�سلمة � 
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ح« ال Ðد  ،ا�جتمع بصفة معلمة مربية وداعية و¢تهدة وراوية حديث ومفÍة
ال وقد سبقت فيه بعض النساء غvهن من إا�سلم اإلنسان مfنة مرموقة تليق ب

الم منهج حياة ا�رأة لم تلق ولن Ðد مثل اإلسأن  واضحة O � داللة ،الرجال
ويرسم �ا حدود ا|]ف االجتماÌ  ،لالئقة بهاانسانية يمنحها الكرامة اإل

يساهم � Çص# أن  ولويات من Îبأضع �ا ا�fن ا�ناسب � ترتيب وي ،ا�قبول
اoين تقوم O  ع الرجالا�جتمع من عوامل ا�دم والفساد، ثم دورها الكبv � صن

مال ا�فاع عن قيم ا�ين آا!ة مة وتتألق من ب# هممهم العسواعدهم نهضة األ
  .حfمه اا�ةأو
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  اإلعالم الغريب واستهداف املرأة املسلمة: املبحث الثاين

 O 
ً
حد خطورة اإلعالم ودوره الكبv � ا�جتمع من باب ألم يعد خافيا

وال þ. دوره الكبv  ،لرأي العام وتوجيهه الوجهة ا�طلوبةوتعزيز ا ،تشكيل القيم
صبحت أدات ال^ شملت Ø ا�جاالت، فقد � تشكيل االÐاهات والقيم والعا

 من ا�كون األÑي � Ø ¢تمعات العالم، وما ¡ن 
ً
 رئيسا

ً
وسائل اإلعالم جزءا

 من كيانات
ً
ة الفرد � (ي Çققأن  غvها يمكنأو  مؤسسات اجتماعيةأو  سابقا

صبح ا!وم ºتلها اإلعالم أ) يه وا�قافة وغvهاخبار وال�فاأل(شباع اإلعال� اإل
 القبائليةأو  Ñيةكبديل عن هذه ا�ؤسسات األ) طvجهاز ا|لفزيون ا(خاصة 

  .ح« ¢تمع العالقات العامة � بعض ا�ولأو 

وÑعة وصول  ،هاوقد ساعدت امتيازات وسائل اإلعالم � سهولة انتشار
السيطرة االجتماعية  ثمانها � هذهأ ورخص ،خبار وا�علومات عن طريقهااأل

 منها  ،Ñة الصغvةضمن نظام األ
ً
ا�رأة جزء أن  والشك. ا�جتمعإ� ثم امتدادا

ناث وÄ نسبة وجود اإلن إ كبv ال ينفصم عن هذا النسيج االجتماÌ الكبv، بل
ك² من توفرها عند اoكور أ�ت ا|ل½ عن الفضائيات وافر ساO من اoكور وتأ

كë أثر أ�ا  ،ساعد � زيادة سا�ت ا|ل½ اإلعال� للمرأة ،� معظم ا�جتمعات
ثر كبv � خداع ا�رأة وحرفها عن ما ألورة قيم ومفاهيم جديدة ¡ن �ا � ب

وقد قاد هذا بال�ورة . مور وا�وايات واالهتماماتا|وافه من األإ� يشغلها فعًال 
 v من وسائل اإلعالم لألك² � كثÝصيص ا�ساحات األإ� 

ً
 ؛Ñة وا�رأة Çديدا

يريد �طط اإلعالم  حيثإ� يادها تقاقناعها وإك² عدد من نسب ألضمان 
 O د يكون . الرسالة اإلعالمية عدادإوا��فfإفي 

ً
ب# ا�تابع#  cا�

إ� ساءت أ�رأة ا�قدمة � وسائل اإلعالم صورة اأن  وا�هتم# بشؤون اإلعالم
نها أداة للعرض أخص صورة �كنة، فتأملت معها O رأوقدمتها �  ،ا�رأة

خvة � ملfت اÉمال والفنانات اللوا¯ ، ح« انشغل العالم � سنواته األوا��ية
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معظم ما ن إ يلزمن بالظهور � مشاهد خادشة للحياء كجواز مرور للشهرة، بل
تقدمه وسائل اإلعالم عن حقوق ا�رأة ومشار�تها الفعلية � ا�جتمع ¢رد Ýدير 

  .*وتلطيف للصورة القاتمة

لم ن إ-  وال نغفل عن حقيقة مfنة ا�رأة ودورها الكبv � ا�جتمع �ا جعلها
 ناقًال للمفاهيم اإلعالمية -تكن واعية بما يك±

ً
فسارع ذلك � Ñعة  ،وسطا

v ا�جتمعات كما يريدها اإلعالم �ا، وقد ادرك ذلك قبل غvهم ا�خططون تغي
� تغيv القيم واالÐاهات  در�وا دورهم اطvأو ،لإلعالم وا�حدودون لسياساته

  .ثv � ا�رأة وغvها Æو وجهة ا ظر ا�قصودةأوا|

جتماÌ خصا- االوظيفة اإلعال� مثل وظيفة األأن  ذا عرف اإلعال�إف( 
وÄ §اولة تغيv سلوك ا اس بما يتفق مع صالح ا�جتمع، ومن  ،مام ا�سجدÖو

سلوب ا ف4 السليم نما األÖو.. يتفق صالح ا�جتمع مع ا�ينأن  ال�وري
 إلقيم هو الظهور بمظهر ا�ؤمن مع ل�شيد مثل هذه العادات وا

ً
براز مساوئها شيئا

 
ً
أو  ن القراءإومن ثم ف.. فضل منهابديالتها األ� إشارة غv ا�باðة مع اإل ،فشيئا

ك² خ األيسvون خلفك كإعال� باعتبارك األا�شاهدين سوف أو  ا�ستعم#
  ).=Ï(بالنسبة �م 

 ،توجيه ا�رأة وغvهاإ� وصوW  وÖمfنيةاطر لإلعالم  درك هذا ا�ورَ أوقد 
 أو ،م الغر�اإلعال ك²، دهاقنةُ خ األح« تكون عنده � مرتبة اال

ً
در�وا مضافا

وا�تمتعة بمfنتها السامية � ظل هذا  ،ا�رأة ا�سلمة ا�لÓمة باإلسالمأن  ذلكإ� 
أن  ذلكإ� ضيف أذا Öو ،حضاريأو  مام أي تغيv قي�أÎعل منها عقبة  ،ا�ين

 كنجاح خطط الغزو الفكري أ
ً
سلوب االستعمار العسكري لم يعد ناجحا

أة ا�سلمة �ينها øورة تغيv والء ا�رأن  تصبح ا تيجة ،ميةواNمالت اإلعال
ومن . الفكر ا�عاديإ� خضاع ا�جتمع اإلسال� Hه إاد منه ي تغيv يرالزمة أل
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با�ناداة  بدأت ،سا!ب �تلفةأتهداف اإلعال� للمرأة ع² صيغ وهنا كë االس
 ،ة � ا�ول اإلسالميةحوال ا�رأأسلوب ا|باO ä أومرت ب ،لع اNجاب
 O قناع وإوانعطفتÖجابجبار نظم سياسية عدة إلNخلع ا O جبار ا�سلمات، 

 ينفعأن  مظهر إسال� يمكنأو  ،وا�جوم اإلعال� ال�س O أي Ðمع إسال�
 باإلسالم 

ً
fار قوة العالم اإلسال� � أهم ألقد ¡ن من (ا�رأة ويزيدها تمسÑ

 ،لوان الفناء � عصور االÆطاطأومقاومته ل� لون من  ،عصوره الزاهرة
Ñة يكمن � احتفاظ األ ،واستعصائه O ال�ويض لال�راط � الفكر الغر�

عداء اإلسالم عن أولم يغفل . يد عن ا|حلل والفسادا�سلمة بزيها اإلسال� ا&ع
وينسبون  ،افسادهإÑة ا�سلمة بغية األإ� فأخذوا يصوبون سهام حقدهم  ،ذلك

  )Ïæ(..)حجاب ا�رأة ا�سلمةإ� Ñ تاخر ا�سلم# 

نها فارغة من العقل أظهارها Ö Oا�رأة ا�سلمة وو�ذا سà الغرب �هاcة قيم 
 ح« تصبح ¢رد شهوة ،ووصفها باÉهل والسý وراء الرغبات الشهوانية ،واNكمة

موريس (فأصدر الروا- نزعة تربوية، أو  منطقأو  �طفة بربرية بال عقلأو 
O أ�  ال^ تظهر فيها صورة ا�رأة ا�سلمة) جنة O نهر العا�(روايته ) بارس

�دت جريدتا ألعقö وال�بوي واالجتماÌ، وقد درجة �كنة من االÆطاط ا
 مع  م،êêõ=العراقيتان ن� هذه الرواية � �م ) ا�دى واالÇاد(

ً
ووزعت ¢انا

لغل الغر� � عقول مثقفينا حجم ا|غإ� � §اولة تشv  ،ماصدار ا!و� �اإل
 تصدح بما يفكر أصبحوا أح« 

ً
أن  لم 2²Ýأ: (يقول هذا الروا-. به هؤالءبواقا

� حوار ب# شخصيت# فيها، � ص ) كë من العربأا�سيحي# �ºمون النساء 
Ûíم#منها، ثم يصور ا�رأة ا�سلمة خائنة �ينها وا�سل،  Äفتقرر تسليم القلعة و

: قائدهم بذلكإ� ف�سل رسالة  ،الصليبي# اoين حاùوهاإ� زوجة حاكمها 
ال سا�ت ح« يكون اNصن � إلم يبق : (ة باللغة العربية تقولوصلتÜ بطاق(

غرفة الكنوز من الÍاي � ال²ج إ� Ñع أذا دخلت اNصن فإف ،قبضتك
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وستجد � داخله امرأة  ،دي اثن^ ع�ة دقة O دفعت#ودق بابها اNدي ،الرئيس
نها إ.. !كإمنديلها ونادت وÄ تلوح ب ،Ä ال^ ¡نت قد حيتك ذات مساء

  .)<Ï()!ك وحدك، يا فارس ا�سيح، حياتها وثروة القلعةإستفتح لك وتسلم 

واإلعالم الغر� ا�رأة ا�سلمة دب صورة إعالمية وفكرية وضع فيها األي أف
دأ من هذه الصورة ال^ ترسم حدود خيانة عظ! المرأة Ýون دينها وقومها وÄ رأ

  .اNصن؟زوجة حاكم 

 ،�اطبة وتشويه صورة ا�رأة ا�سلمة بش� مباðإ� وقد سà اإلعالم الغر� 
فالم والطروحات اإلعالمية باÉاهلة ا�تخلفة ال^ ترتدي ظهارها � اإلÖو

 بالقديم
ً
fجاب تمسNجاب أو ،اNسباب تأخرها عن ا هوض وا|قدم � أحد أن ا

 مية واألوتؤثر هذه ال²امج اإلعال ،مسvة العلم واNضارة وا|طور
ً
فالم تأثvا

 O األ
ً
� ) بشv بن فهد الب�(شار الشيخ أÑة وا�رأة بش� خاص، فقد كبvا
منظمة ا!ونسكو  أنإ� ) سا!ب العلماني# � تغريب ا�رأة ا�سلمةأ: (كتابه

ألÑة من خالل ما تعرضه جرت دراسة �عرفة تأثv هذه ا�واد اإلعالمية O اأ
موضوع اNب أن  فيلم طويل) íêê(عراف فتوصلت من خالل دراسة أمن قيم و

خرى ثبت أفالم دراسة أمن %) ñõ(ن أو ،منها%) =Û(واÉريمة واÉنس ش� 
  .ت القتلالوانها تن� مشاهد اÉريمة والعنف و§أ

 بيعادي لإلسالم سواء ¡ن منشؤه غرواستهدفت ا�رأة من خالل اإلعالم ا�
ً
أو  ا

 بالغرب
ً
ا ودينها |حقيق 5لة شاملة لتسلخ ا�رأة عن عقيدته �ثالً  ،متأثرا

  :هداف اآلتيةاأل

Ï- هذه أو  رفض حقيقة وجود اختالف O تمايز ب# الرجل وا�رأة والقضاء
  .ا�فاهيم

=- Çدور vطفا�ا وا�تفرغة لعمل ا&يتأا�رأة ا�تفرغة لر�ية  ق. 
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æ -  ا|عليم ا�ختلط وا�ناداة بتدريب ا�رأة � ا�جاالت الصناعيةإ� ا�عوة. 

 .وصف األمومة بأنها وظيفة اجتماعية -<

í-  عمل ا�رأة ا|قليديإ� عدم توجه ا�رأة.)Ïí( 

إ� ة يتدخل فيه ن ا جاح والفشل � Çقيق األهداف السياسية والفكريإ
دارتها Öوحسن سياسة اNمالت اإلعالمية و درجة كبvة ا|مكن من اإلعالم

قوة وضخامة أن  الإ. اإلعالم |حقيق ا�دف ا�طلوب وا جاح � تسخv وسائل
مة اإلسالمية زاد من Ýبط � والفكري الغر� O ثوابت األا�جوم اإلعال

رة داإففقدت عوامل ا|وازن واNكمة �  ،ميةالسياسة اإلعالمية العربية واإلسال
 من برامج اإلعالم العر� الطائشة إ(ا�عر�ة اإلعالمية مع الغرب 

ً
ن كثvا

ضحاك والتسلية ال ¢رد اإلإال هدف من ورائها  ،ومسلسالته ا&اردة الساذجة
ولم تكد تý  ،وÝلت عن رسا|ها ،مة اتزانهاح« فقدت األ ،وقاتوتضييع األ

 ،ال من خالل قوان# اللهو باعتماد هذه السياسة اإلعالمية العقيمةإاÉد  مع¼
وتلك Ä ا�فارقة  ،ها من توظيف اللهو دمة قضاياهم اÉادةؤاعدأبينما تمكن 

  )Ïñ().اNقيقية � معادلة ا ] وا�زيمة

وعمل الغرب بش� مباO ð حرمان ا�رأة ا�سلمة من االستفادة اإلعالمية 
وتشويه صورهم  ،ا�اعيات ا�سلماتأو  §اربة ا��ةأو  عوية من خالل منعا�

فيما ) عمرو خا�(وخv مثال O ذلك الطريقة ال^ عومل بها ا�اعية  ،مام ا�ألأ
ذاعته شبكة تلفزيون العرب حيث أجريدة الوطن السعودية و êêæ=�م ن�ته 

 اثرها هذإO  عَ نِ مريكية مُ أضغوط غربية وإ� الفضائية  )اقرأ(تعرضت قناة 
مواقفه ال^ فضحت أن  نذاكآشيع أو ،ا�اعية بالظهور O شاشات ا|لفزة

� ا|عامل مع  ظسلوبهم الفأو ،مريكان وÖعالمهم ا�هاجم للمسلم#سا!ب األأ
نشوء هذه الضغوط ال^ áحت ف�ة طويلة � منع ظهور إ� دى أ ،حرب العراق
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) سنية ا�نصوري(شارت ا�اعية ا|ونسية أنوات الفضائية، وا�اعية O القهذا 
ثv القنوات ا�ينية أتإ�  �æÏ/Û/=êêæ ) إسالم اون الين(� ت]يح لشبكة 

  :وا��ة ا�سلم# � ا�جتمع بقو�ا

مثال اقرأ وا�جد وغvها من الفضائيات قد أن وجود قنوات فضائية إسالمية إ( 
 بديًال للمع

ً
 �ى الفتيات مثل مصدرا

ً
رفة اإلسالمية وللفتوى ا�ينية، خصوصا

 ،والنساء � ظل غياب ا��ة والو�ظ عن ا�ساجد وال²امج اإلعالمية ا�حلية
مثال أا��ة من أن  مÜ اoي تمارسه السلطات ا|ونسية ـ كمابسبب ا|ضييق األ

ساط وأشخصيات مؤثرة � إ� عمرو خا� وحبيب عö اÉفري قد Çولوا 
  .)ÏÛ()اجتماعية كبvة بتونس

 من خالل 
ً
واستمر االستهداف الغر� للمرأة ا�سلمة واألÑة ا�سلمة إعالميا
وتوجيهها  ،استمرار الضغوط السياسية O حكومات ا&تان العربية واإلسالمية

جهاض ا|وجهات ا�لÓمة واNريصة O إوالعمل O  ،لصد ا|يارات اإلسالمية
 ،اهللا باستمرارإ� ين، و�ذلك الضغط O النساء ا�لÓمات وا�اعيات تطبيق ا�

تغيv القوان# إ� مر ووصل األ ،وعرض الصور ا�شوهة للمرأة ا�سلمة � اإلعالم
وتم توظيف وسائل  ،وتوجيه السياسات اإلعالمية �ذا الغرض ،ااصة با�رأة

Ñة وا�رأة وا�عدة � ا�طابخ الغربيةاإلعالم |طبيق القوان# الغربية ااصة باأل .
� ) دماج ا�رأة � ا|نميةاطة الوطنية إل(�غر� ما يس! وهكذا ن� اإلعالم ا

Ïè/æ/Ïèèè . وشاشات وإ� ووجهت األوامر 
ً
ذا�ت ل�ح Öاإلعالم ا�غر� صحفا

� إنها جزء من �طط غر� يهدف أمع  ،وتشجيع ا اس O تنفيذها ،هذه اطة
Ñة وتعديل قوان# األ ،Ñيةما¸ � العالقات االجتماعية واألفرض ا موذج العل

ولم يسكت اإلسالميون عن هذا ا|وجه . |تما` مع هذه القرارات الغربية
و�رض ا�فكرون اإلسالميون ما يراد فعله �  ،فهاcت ا�نظمات اإلسالمية

الغلبة اإلعالمية وما أن  ن مع اآلومازالت ا�عر�ة §تدمة ح« ،ا�جتمع ا�غر�
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  .يروج فيها من رسائل إعالمية ال^ Ýدم هذا ا��وع Ðري � مصلحة ا�ولة

رفع سن  :!ه هذه اطة الغربية وتروج �ا � اإلعالمإوملخص ما تدعو 
لغاء تعدد Öو ،وتقاسم ا�متلfت � حالة الطالق ،سنة Ïõإ� سنة  Ïíالزواج من 

  .ضفاء االختيارية O وجوب حضور و	 ا�رأة عند الزواجÖو ،الزوجات

وÈ م] وجهت وسائل اإلعالم |كون مرآة �كسة للرغبة الغربية � تقويض 
 êêê=� ¡نون ا�ا¸ �م عش ا�رأة ا�سلمة ا�اâء، فناقش ¢لس الشعب ا�]ي 

ة با�رأة حوال الشخصية ا�عنيراء تعديالت جوهرية O قانون األجإمسألة 
خارج إ� الع والطالق � الزواج العرÈ، وسفر ا�رأة : برزها قضاياأو ،ا�]ية

  .لغاء ا�عارضة كطريقة من طرق الطعنÖو ،Ñةو§كمة األ ،ا&ت

واتاحت هذه القوان# حق ا�رأة � الطالق لعدم توافقها مع الزوج ب�ط 
معظم النساء ا�]يات O ذلك واع�ضت  ،تناز�ا عن حقها � ا فقة الشهرية

  )Ïõ(.ال النساء الëيات فقطإهذا القانون ال þدم أن  باعتبار

طرح مسودة قوان# إ� ذ نادت جهات عدة إ ،ومثل هذا األمر جرى � اÉزائر
وطرحت مشاريع االستبدال  م،<Ïèõجديدة الستبدال قانون األÑة الصادر �م 

 غربية واضحة لسلخ ا�رأأ
ً
وحاول ا�روجون �ا  ،ة ا�سلمة من عقيدتها ودينهافfرا

 ،تقوية مطا&هم هذه �مالت إعالمية تشوه صورة ا�رأة ا�سلمة � اÉزائر
حfم ا�واريث أوتدعوها �حاربة  ،وتدعوها لالنقالب O ال�يعة اإلسالمية

ون بما وقام العلماني ،والزواج والطالق وغvها �ا جاءت به ال�يعة اإلسالمية
بشن هجمات و5الت كثvة  ،نه من خ²ة إعالمية ومؤسسات إعالميةوكيمتل

قرار حقيقة إا|بجح ب: (برزهاأمور أالقوان# اÉديدة ال^ تر�ز O |طبيق 
 
ً
هم بوقوع حيف وهو ما يو ،O قانون � ا&الدأوهو  ،مساواة ا�رأة بالرجل دستوريا

 للقانون الوضZ ýال يبÑ ¹ة اÉخضاع األإ/من اإلسالم عليها 
ً
زائرية تدرÎيا
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Ñة اÉزائرية ومن ثم ا�جتمع O �دة صوغ األإ/ لل�يعة نفوذ � ا�جتمع 
Ñة وللمرأة اإلسالم بمظهر الظالم لألظهار سماحة إ/ ا مط الغر� ا�تهاوي 

  ).Ïè(..)طفالولأل

قرار هذا إ� ائرية خاصة ذات ا|وجه اإلسالوحاربت وسائل اإلعالم اÉز
ورفض القرارات الفوقية  ،Ñهمأا|حرك Nماية إ� ها8 ودعت األ ،القانون

 من ا| ،ا�فروضة من الغرب
ً
ثv � االÐاه الفكري وتعزيز ا|يار أفأحدثت نو�

فاعلية اإلعالم وتأثvه إ� شارة إوÄ  ،يأافض �ى بعض السياسي# وقادة الرالر
  .العام � ا�جتمع

أو  سل الغرب اإلعال� � استهداف ا�رأة ا�سلمة مستمر بال هوادةن مسلإ
قيادة الرأي العام وتوجيهه، همية اإلعالم وخطورته � أمنطلق# من  ،خط رجعة

درك الغرب خطورة اجهزة اإلعالم O ا�جتمع فامتلكوها لكسب ال]اع أوقد 
ل غربية عدة §طات طلقت دوأvه من اNضارات ال^ تعاديهم، فمع اإلسالم وغ

�  والستمرارها ،فضائية لكسب الرأي العام � ا&الد العربية واإلسالمية
فأسست  ،خالقية �ى ا�رأة واألÑة ا�سلمةاستهداف القيم وا�رتكزات األ

 ا�شوهة � ا&تان العربية وسà |حس# صورتها) قناة اNرة الفضائية(مريكا أ
امتالك قناة فضائية ناطقة باللغة العربية إ� 2 الكيان الصهيو: الغرب ربيب

ار ا�قاومة ظهÖو ،مام العالم العر�أÝصص |جميل صورة الكيان الغاصب 
  .رهاب والقتل ا�مويالفلسطينية بمظهر اإل

 بعدإ
ً
صبح أأن  نها سياسة ا�هاء ال^ يعتمدها الغرب � كسب ا�عر�ة إعالميا

منطلق# من  ،سماعنظار واألكتمه عن األ ارك العسكرية ال يمكنضجيج ا�ع
 ،االستعالء عقدةُ  شديدٍ  نها بوضوٍح إ: (خضاع العالم Hهامح إلعقلية وفكر ط

لغاء مؤسسة االÑة Öو ،خالقارية ال^ Ðعل من ا|مرد O األوا�يمنة اNض
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لوان الشذوذ اÉن4 أو�  ،جهاضشاعة الزنا والفاحشة واإلÖو ،والزواج
تكون أن  نسانية نبيلة تستحقإخالA |جعل من ذلك Hه قيمة ألواالÆراف ا

  )ê=().�ية مش��ة تسود العالمأثقافة 

و�ن القرآن الكريم اoي منح ا�رأة مfنتها ال^ تستحق من الر@ والسمو، وهو 
أو  عداء اإلسالم من الغربي#أصل وا�ب# ل� 5ء قد ص سلوك الكتاب ا�ف

Wهم بقوHمن شا Wجل جال:  

�m�b�a�`�_�~�}��|�{�z�y�x�w�v�u�t
�n�m�l�k�j�i�h��g�f�e�d�cl الصف :õ - è.  

§ 
ّ
ت |حقيق هذه الغاية والاوما يعمل من خالW اإلعالم الغر� ما Ä اال

  .ال^ يستهدف من خال�ا ا�رأة وغvها من مفاصل ا�جتمع اإلسال�
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  عد االحتاللإعالم املرأة العراقية ب: املبحث الثالث

فضل من نظvتها العربية ا�سلمة من زاوية ألم تكن حال ا�رأة العراقية ب
 من أفÒ لم Ýرج  ،ا ظر ا�عنية باالستهداف اإلعال�

ً
أو  ،طر التشويهأيضا

ذات أو  عقليةأو  نها ليست بذات قيمة فكريةأا|عامل معها O أو  ،تقليل الشأن
 ،رأة � االعالنات ا�اعمة طط قوات االحتاللال بما وظفت به صورة ا�إ ،شأن

. تعاقبةهداف اإلعالمية للحكومات العراقية ا�وبرا¢ها اإلعالمية ا�وازية لأل
بقية وسائل أو  ،جنبية بش� �ممريكية واألاأل اتولصعوبة متابعة الفضائي

خرى ¡لصحافة ومواقع االن�نت، سنخصص مالحظاتنا � هذا اإلعالم األ
للوقوف O صورة  ؛وخاصة الفضائيات العراقية ،بحث O اإلعالم العراAا�

 ما الفضائيات العربيةأ. ط ا|عامل مع قضاياها ومشاHهانماأو ،ا�رأة العراقية فيها
واضحة فيها عن ا�رأة العراقية  ا�عنية بالشأن العراA فال نكاد نلمس صورةأو 

زء من ا�جتمع كجأو  ،خبار كمواطنة �ديةال فيما يرد من ذكرها � ن�ات األإ
شأن ذات أو  ما ندر منها ح# Ýرج كسياسيةأو  جواء االحتالل،أالعراA ا�تأثر ب

برامج اNوارات تعرض ب# ف�ة أو  فالم الوثائقيةما � ا�جتمع، وهناك بعض األ
أو  ية، اNرة،خرى متناولة هموم ومشاØ ا�رأة العراقية � قنوات اÉزيرة، العربأو

فÒ ال تصلح لتراسة وا�تابعة  ولقلتها وتباعد السقف الزمÜ � عرضها) غvها
  .شارة فقطال من باب اإلإ

�وث اإلعالأن  كما O نها خلت أم ودراساته ا�كتوبة عن ا�رأة ا�الحظ– 
 يراد وجهة نظر ا�رأة ذاتها فيما يقدم عنها من صور � وسائلإمن  –� الغالب 

 Öو ،اإلعالم &يان وجهة نظرها
ً
 يضاح مدى ا|وافق ب# ما تظهر فيه ا�رأة عموما

 بل. � هذه الوسائل وب# واقعها الفعö وحياتها ا!ومية بكل ما فيها من تفاصيل
 أن إ� بعض ا&احث# أشار ن إ

ً
غv راضية عن صورتها �  ا�رأة العراقية Çديدا

 إ لب �اإلعالم نتيجة تقديمها � الغا
ً
قرب أو ،طار سلوä غv منضبط اجتماعيا
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  .*عراف ا�جتمع العراAأخالقية غv ا�نضبطة بقيم وشارات األاإلإ� 

ن خطورة وسائل اإلعالم والفضائيات بش� خاص تتجÙ � كونها تعمل إ
الستبدا�ا بقيم  ،عراف السائدةوعمق زمO Ü �اطبة القيم واأل بشدة وحزم

ال^ تستهدف تغيv ا�عارف ) ا|غيv ا�عرÈ(بما يعرف بنظرية  ،خرى جديدةأ
ال^ تنظر ) ا|غيv ال�اك�(صورة ما، و�ذلك نظرية أو  والقيم السائدة � قضية

 O ة تكرار عرض  أنهلإلعالمëالصور وا�عارف والقيم ا�عتادة بك vيقوم بتغي
 
ً
 ومقبوال

ً
 سائدا

ً
  .تق]أو  بعد ف�ة قد تطول الصورة ا&ديلة ح« تصبح واقعا

ئيات العراقية Ä صورة فالصورة العامة السائدة عن ا�رأة العراقية � الفضا
أو  ،غلبم ال^ تمثلها ربات ا&يوت � األصورة ا�رأة األ: ولاأل :ذات بعدين

�ن ال ºملن شهادات تعليم  ،مؤسسات ا�ولةأو  سواقذوات العمل البسيط � األ
غلب برامج ادمات العامة ¡لكهرباء وغvها أورة � هر هذه الص�!ة، وتظ

 القÍي باعتبارهن حوادث ا|هجvأو  ،خبار االنفجاراتأ� أو  بصفة متذمرات،
  .فعالضحايا هذه األ

طار السياسة العامة إغلب ا�رأة العاملة � خرى تشغلها � األوالصورة األ
غv أو  ] عليها صور النساء العلمانياتوتط ،لتولة من ذوات ا|مثيل السيا÷

 منهة العاملة � اإلأو�ذلك صورة ا�ر ،ا�سلمات
ً
   .عالم الفضا- وما ¡ن قريبا

عمال أن ـ لم تقدم فيها راقية فمنذ بدء االحتالل وح« اآلما ا�راما العأ
مسلسل# (ال � إها صورة متمïة للمرأة العراقية نقرأ فيأن  cاهvية يمكن

 ) لفزيوني#ت
ً
اoي تر�ته هذه  ؤقتثر ا�األ ، معشاء اهللان إ سنقف عندهما الحقا

ه الصورة واNاالت ولم تشذ عن هذ. فانتهت بانتهاء ف�ة عرض ا�سلسل ،ا ماذج
ثرها أنها لم ت�ك أال شواهد نادرة نرى إة العراقية � الفضائيات أمن نماذج ا�ر

ال�قية، (ال^ نعنيها هنا � مالحظاتنا Ä  طويًال � ذهن ا�شاهد والفضائيات
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كونها  معرية، الفرات، اNرة عراق، فÒ العراقية، ا&غدادية، بغداد، السوم
ية ا�حطات الفضائية العراقية ما بقأ) نها موجهة للعراقأال إمريكية ا|مويل أ

ولم  ،ثv قوي O اÉمهور العراA ¡�جموعة األو�أخرى فÒ ليست بذات تاأل
: بداء ا�الحظة وÄرأة العراقية بش� واضح يؤهلها إلت²ز فيها صورة ا�

  .)الرافدين، بالدي، ا&ابلية، السالم، ا�يار(

من اإلعالم العراA الفضا-،  لقد وقعت ا�رأة العراقية ùيعة ب# نوع#
 للعنفاأل

ً
مع  ،واضطراب الشارع العراA ،وفقدان األمن ،ول منه ما ¡ن انعfسا

وا�ظاهر العسكرية  ،وا�ليشيات ا�سلحة ،ا�بالغة بسبب جرائم االحتالل
وجعلها فريسة ل]ا�ت  ،ا�ختلفة، فأثر O االستقرار ا ف4 واالجتماÌ للمرأة

وقلل من درجة مساهمتها � خدمة  ،انعكس O سلو�ها ا!و� ،داخلية مريرة
  .�ئلتها و¢تمعها

ا¸ من اإلعالم العراA اoي W عالقة وثيقة با�رأة هو ا مط ا�أو  وا وع
حداث، أه Nقيقة ما Îري من ùا�ت وو# شَ المُ أو  ر ـ بكÍ الواو ـو# زَ اإلعالم المُ 

  تصوير ا�جتمع العراA � صورة بعيدة عن الواقعإ� فسà هذا اإلعالم 
ً
بل  Hيا

 
ً
تقف عليه ع² عالقاتها أو  ،تسمعهأو  ،تراه ا�رأة � الشارع ،منقطع تماما

االجتماعية العامة، فعكس هذا اإلعالم صورة وردية لواقع ومستقبل ا&ت، رسم 
فوقعت ا�رأة كبقية  ،درجة اداع والÓويرإ� مالمح ¢تمع يط] عليه ا|فاؤل 

صابها اoهول وا|مزق الفكري أو ،قطا�ت ا�جتمع ضحية هذا الزيف اإلعال�
زدواجية نبعت � داخلها بسبب ما ترى � هذا اإلعالم وب# صورة وا ف4 من ا

  .الواقع ا�ؤلم

 إ :وقد ي²ز سؤال � ذهن أي واحد منا
ً
أو  ذا ¡ن تصوير الواقع ليس صحيحا

 فما اNل ا�ناسب والصحيح؟أتزويره ليس كذلك 
ً
  يضا
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O ï تصوير الواقع بصدق وواقعية مع ال��ن إ :جابة عن هذا السؤالإونقول 
فمنهج  ،يكون رائدنا � ا|عامل اإلعال�أن  هدف بناء ا فس وا�جتمع ينب�

حداث، بل تزوير األأو  اإلعالم ا�ادف هو ليس ا�بالغة � عرض ما Îري
فالصدق . (ا|عامل الصادق وا�وضوÌ مع اNدث هو ا�عول عليه � هذا االÐاه

فاإلسالم  ،ا ا�دف يمï اإلعالم اإلسال�وهذ ،� ا² الÓام ديÜ وخلق إعال�
إ� ي وا صيحة هو اoي يؤدي أخالص � الرواإل ،يلزمنا با|مسك بالصدق

Ìظاهرة العنف االجتما O القضاء.)=Ï(   

 –وا�رأة � الطليعة  –� الوقت اoي Îب O وسائل اإلعالم تعليم ا�شاهد 
خراجها من ا مط السلz اoي تتعامل به Öبعة الواعية للرسائل اإلعالمية وا�تا

  .*معظم النساء مع وسائل اإلعالم

  .هذين ا مط# من اإلعالم العراA � 5ء من ا|فصيلإ� دناه أوسنعرض 

 
ً
درجة تفقد ا�تل½ إ� نمط اإلعالم الفضا- ا�روج للعنف وا�بالغ فيه  :أوال

äوت ،واستقراره ا ف4 ،اتزانه السلوfثار آ بدتنته االجتماعية، وقد زعزع م
وهو 5ء طبيý لكون ا�رأة  ،هذا اإلعالم بش� الفت للنظر O ا�رأة العراقية

كë من أثر أوتمتاز بالرقة وÑعة ا| ،وذات مشاعر مرهفة ،بش� �م �طفية
رهاب ا�تواصل � اإلعالم الفضا- واإل ،مشاهد ا�م والقتل ا!و�ن إ .الرجل
وانطبعت مشاهد هذا العنف ا!و� �  ،قر � وجدان ا�رأة العراقيةاست ،خاصة
ن تكرار هذه إف ،وا|فكv ا�طمa ،منفسد عليها منافذ العيش اآل ،عقلها

 اoهن تعاود الظهور الصور واستقرارها � اoاكرة اNية Îعل منها قواعد ثابتة �
 � ا�سvةإخرى مسببة أب# ف�ة و

ً
  ،ربا¡

ً
 ،حداث ا!ومية� ا|عامل مع األ وقلقا

 � زوايا ا ظر 
ً
  .شياءا�واقف واألإ� وا|باسا

 O ïوقد زاد من خطورة وفاعلية واستعداد هذه القنوات الفضائية لل��
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فت �ا عناù ضيأذا إنها ¡نت Ðري بالفعل، فأمشاهد العنف وا�بالغة فيها هو 
 خاصة عند صبحت الرسالة اإلعأا�بالغة وا|هويل 

ً
المية فاعلة ومؤثرة جدا

  .كë من الرجلألفطرية عن العنف والقتل وا�مار البتعاد طبيعتهن ا ؛النساء

ا|ميï والعنف وقت ال&ا�ت ا�سلحة إ� تتعرض ا�رأة O وجه اصوص ( 
ال^ Çافظ O ا�رأة � هذه واNروب O وجه ا|حديد، لغياب الت�يعات 

من يتعرض �ا للمساءلة القانونية إ� وتتصدى �زم  ،انبوقات من جاأل
   )==().خرآ�ا ºد من هذه الظاهرة من جانب والقضائية والعقابية 

ك² قدر أحداث إالواقع اoي أفرزه االحتالل �  ضيف oلك حقيقةأفاذا 
 يصعب ا|عامل معهأفيصبح ذلك با| ،�كن من ا�مار

ً
ن Ýريب إ: (كيد واقعا

ن سلطات Öو ،سا÷ �ذه اNمالتهو ا�دف األ ،وتصفية العقول العراقية ،قالعرا
يرانية Hها Ñائيö وا�خابرات اإلوا�خابرات ا�ر�زية وا�وساد اإلاالحتالل 

حزاب ال^ جاءت مع ا�بابات ضافة �يليشيات األإمتورطة � ا|صفيات 
�فاهيم العنف وما تعلق به ومن نماذج هذه ال²امج ال^ روجت  .)æ=(مريكية األ

ية وساهمت � قلب ثرت � ا�رأة العراقأنفسية سلبية أو  من خواطر اجتماعية
نت اoي ¡) رهاب � قبضة العدالةاإل(خالق �يها برنامج كيان القيم واأل

، فقد ¡ن أن تكون كذلكال^ يف�ض بها أو  ،تعرضه قناة العراقية الرسمية
 لتساهم � أو  ،ا O االع�افجبارهإيعرض نماذج ثبت 

ً
دفعت oلك ترغيبا

  ماذج وقصص تشويه صورة الفرد وا�جتم
ً
صابت صورة ا�رأة أع العراA، �رضا

شخاص تعرضوا بالفاحشة أنتيجة عرض  ،العراقية بالتشويه والرعب �ا ºيط بها
أو  خريات �ن تعرض �ن هؤالء باالختطافأنساء أو  ،لنساء من §ارمهم

ثارة هواجس Öثر عميق O نفسية ا�رأة وأاالبÓاز، وÈ هذه الصور أو  الغتصابا
ج من ب# اوف والقلق والرعب � نفسية ا�رأة العراقية ، وقد امتاز هذا ال²نام

ثارته وتروÎه للعنف واÉريمة وا�بالغة � إخرى بصفة برامج قناة العراقية األ
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واستهداف ا�تل½  ،ت بصفة تزوير الواقع ا�ؤلمما بقية برا¢ها فقد اتسمأذلك، 
  .واالبتعاد عن ا|غطية الصادقة للواقع ،باداع

 O قضية ا�عتقالت اإلأو  و� �ذه القناة ال��ïو�ن من األ
ً
شارة إعالميا

نسا¸ وال^ فاحت روائح االنتهاك اإل ،ا�اخليةأو  العراقيات � سجون االحتالل
Éال^ يف�ض  -ه القناة الفضائية هذأن  الإفيها حدود ا|صور، سدي وا ف4 وا

 يذكر � هذا اإل - نها لسان حال الشعب العراAأ
ً
وبقيت  ،طارلم تقدم شيئا

 
ً
) رهاب � قبضة العدالةاإل(كما حدث � برنامج  ،برا¢ها تنحو من= طائفيا

 واoي استهدف عرض ا�عتقل#
ً
كون طائ± واحد ا�تهم# من مأو  ا�ذكور آنفا

  .حداث ا|نازع الطائ±Öتشويه السمعة و إ� يهدف

زمة سياسية مرت با&ت أال^ شاعت � ظروف ) رين اÉناÚصاب(ما قضية أ
  .بعد ا|جاهل ألول وهلة) قناة العراقية وقناة الفرات(آنذاك فقد كذبتها 

وضاع الصدق  )بغداد وال�قية(!ها قناتا إشارة يدت روايتها وشددت � اإلأو
ال O تشويه سمعة إصد ا�رأة العراقية من اNادثة ولم Ç ،� اNدث O ا�تابع

ها ومن روج �ا قد نكرأمن ن إ وعرض قضية قيل ،وO خدش للحياء ،غv م²ر
وملخص  .وتصفية حسابات ب# جهات سياسية ،سباب سياسية¡ن ذلك Hه أل

جبار O �ارسة الفاحشة مع لالعتداء واإل نها تعرضتأالقضية اد�ء هذه ا�رأة 
ثم ) رهابيةإ(عمال مساندتها أللشبهة  ؛ضباط � ا�اخلية العراقية بعد اعتقا�ا

 بعدأ
ً
 لم أضجة ¡سحة O ساحات اإلعالم و� خفيت القضية إعالميا

ً
نها شيئا

 
ً
بينما Ðاهلت معظم ا�حطات الفضائية العراقية قضية الفتاة . يكن مطلقا

ال^ قام جنود االحتالل باغتصابها وحرقها مع �ئلتها � مدينة ) عبv(عراقية ال
  .حجم ا|غلغل ا�عادي � هذا اإلعالمإ� وهذا يؤð  ،ا�حمودية

درجة فاقت اNد إ� متد ال�ويج للعنف � وسائل اإلعالم وال��ï القد 
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 O اصل به فعًالNصحة ا�رأة 4 سيئ و�ذا االمتداد أثر نف .رض الواقعأا O
ذلك، مراض العضوية كتزايد األ�Ö و ،¡لقلق والكآبة ،مراض ا فسيةوانتشار األ

إ� �ا دفع الكثv من العوائل العراقية  ،بنائهاأقلق األÑة العراقية O إ� ضافة إ
وضع إ� فلو نظرنا : (جبار بناتهن O ترك ا�راسة � كثv من ا�دن العراقيةإ

 ا�
ً
توقف اNياة عند إ� يؤð  ،� الوضع الص� رأة � ظل االحتالل لوجدنا ترديا

فادة ا�رأة إومدى  ،ومدى تأم# ادمات الصحية ،الوالدة �سب مستوى ا�رض
مستويات  ما تراجع وضع ا�رأة ا|علي� فدال|ه تفاوُت أ ،من هذه ادمات

وال^ Ä دون مستويات Çصيل  ،ناث � ا�راحل ا�راسية ا�ختلفةتسجيل اإل
  )<=(..)اoكور

ن ال�ويج �شاهد العنف وا�م وا�مار � اإلعالم العراA وا�بالغة فيه، إ
 أþضع  أنهالشك 

ً
ذا ¡نت إدائمة خاصة أو  سياسات إعالمية مؤقتةإ� حيانا

ري فكأو  تيار سيا÷إ� هنا تنت�  -وÄ القناة الفضائية  -الوسيلة اإلعالمية 
أو  معارض للكتلة السياسية اNاكمة ال^ ربما تلجأ للعكس من ذلك � ظرف

  .قناع ا�شاهد باألثر القليل اoي ي��ه هذا العنفحدث ما إل

 vيأن إ� ولكن ا�حصلة ا هائية تشoلفه هذه  األثر ال�اك� اإلعال� اÝ
عدة ما قنوات أن  السيماو ،ثر � نفسية ا�رأة العراقيةا�شاهد ا�موية واضح األ

  .نزالت تعمل O ذلك ح« اآل

 
ً
 بالواقع  :ثانيا

ً
فاؤل فق جديد من ا|أإ� نمط اإلعالم العراA اoي جنح بعيدا

 cيع فئات ا�جتمع بلغة مزورة  ،حيان كثvةأغv ا�²ر، بل ا�خادع � 
ً
�اطبا

الواقع اoي تعيشه  ةَ �فية Çت لون رسا|ها اإلعالمية الوردي مأساوي ،للواقع
نماط اطاب اإلعال� ازدواجية � أوقد سبب هذا ا مط من . العراقيةا�رأة 
 ،الالستقرارأو  ومن االستقرار ،منأالال أو  منوضبابية � ا�وقف ب# األ ،الرؤية
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ً
 من الفشل O مسايرة اNياة كما Ä �ى ا�رأة ونكوصا

ً
إ� ومن ثم ترك انطبا�

ما من يقع ضحية هذه الصور أالعزلة واالنفراد با فس، إ� اال|جاء و ،اoات
 � سماوات اNلم ح« يصطدم بصخرة 

ً
الوردية من اإلعالم الزائف فيبدو §لقا

  .الواقع ا�ؤلم

باعتبارها تمثل سياسة ) العراقية(وقد انتهج هذا ا�سار من اإلعالم فضائية 
و�ذلك قناة  ،ن Çاول جاهدة خدمتهاأو ،تروج �ا تعتقدهأن  فالبد ،اNكومة

أو  القنواتإ� ضافة إك² الكتل اNاكمة، ألسان حال كتلة بر�انية من ) راتالف(
 ألسباب سياسية نفسها خرى ال^ تمثل وجهة ا ظر اNكوميةوسائل اإلعالم األ

  .طائفيةأو 

بالغ � و ،لقد روج هذا ا مط اإلعال� لصور االستقرار � ا�ناطق الساخنة
 ظهر حاالت وصورأأو  ،زمات معينةأسياسية � أو  منيةأعرض نتائج 

ً
غv واقعية  ا

 ،القتل O ا�ويةأو  ،كقضية ا|هجv القÍي ،� مشاØ مرت � حياة العراقي#
بعض العراقي# هذه الرسائل اإلعالمية  َق د© وَص . انتشار ا�يليشيات ا�سلحةأو 

ذا حاولت العودة مع إخرى، ح« عراقية بذلك Ä األخدعت ا�رأة الو ،ا�وجهة
أو  هاذا ما دفعت زوجَ Öو ،ت وÄ خائفةدَ رِ طُ أو  تلَ تِ ت منها قُ رَ ج# �ئلتها �نطقة هُ 

 أن  ها �عاودة العمل بعدابَن 
ً
 وجدت نفَ أو  انزوى خائفا

ً
إ� سها قد عرضته مهددا

  .خطر داهم منخدعة بهذا اإلعالم

مريكا |حس# صورتها � العراق والعالم أنشأتها أ) قاNرة ـ عرا(ن قناة Öو
ظهار العلمانيات إالعراقية � حواراتها السياسية بالعر�، وقد استهدفت ا�رأة 

ما برنامج ألغالب ـ كرمز للمرأة العراقية ـ وغv ا�لÓمات باإلسالم ـ � ا
 فيسà أاoي تعرضه هذه القناة ) مساواة(

ً
الغرب عن ا�رأة  ن� ثقافةإ� سبوعيا

وتشجيع العراقيات وغvهن O ا|مرد O القيم  ،بانتقاص مfنة ا�رأة � اإلسالم
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عراف ا�ستمدة من ا�ين، كما ºاول ا|العب بمظهرية اNجاب اإلسال� واأل
جزء أو  ،الستضافة نساء ملÓمات بزي إسال� مشوه للكشف عن بعض الشعر

سلوك مقبول �ى ا�رأة إ� Ü با|كرار ÇوW وا�دف من ذلك يع ،من اÉسد
 بوت ،تصنع � نفوسنا الالمباالة(العراقية ا�سلمة، فهذه ال²امج 

#
حاسيس ضد  األت

ح« يغدو  ،كثv من ا�نكرات وا�شاهد ا�نحرفة ال^ تعرضها وسائل اإلعالم
 يصبح ا�عروف منك) (صÙ اهللا عليه وسلم(األمر كما قال رسول اهللا 

ً
ا�نكر أو  را

 
ً
اNاصل فيما يقدم باإلعالم ن إ .بمشاهد ا|²ج واالختالط وغvها) معروفا

  )í=().عملية تمييع للقيم اإلسالمية واNدود الفاصلة ب# الرجل وا�رأة

v من عكست الصورة عن الكث ،� سابقة �ا) قناة ال�قية(كما انتهجت 
� ) فري(بتبنيها برنامج ) خارج الÍب ا|غريد(سلوب أبرا¢ها ا�فيدة وا افعة 

قيات � منافسات واoي يشارك فيه عدد من النساء العرا ،مراحله ا�تعددة
وÄ تبدو للمتأمل ) تلفزيون الواقع(خرين، بما يس! برامج آمفتعلة مع شباب 

 O غv مس!
ً
فواقع ا�رأة العراقية ودورها وما هو مطلوب منها ليس  ،اسما

) æ(كë من أالبتعاد عن بيتها و�ئلتها �دة وليس ا ،�فتعل مع الرجالا|نافس ا
حfم أبسط قواعد وºدث من اختالط وفجور و�الفة أل ºدث فيها ما ،شهرأ

  .ال�يعة اإلسالمية

 إ :و�ن ال يدرك خطورة هذه ال²امج نقول
ً
نها Çدث �ى ا�رأة وغvها ارتدادا

  ،عن واقع حياتها
ً
عجاب وزرع مشاعر من اإل ،ل يوميات تعيشها|فاصي و�رها

، وهذا يعÜ با تيجة
ً
 واجتماعيا

ً
برنامج أن  وا|مÜ لظاهرة مرفوضة إسالميا

، بع) كادي�أكستار (وغvه ) فري(
ً
 مزورا

ً
 عن حقيقة األمور يقدم إعالما

ً
يدا

 ملسو هيلع هللا ىلص�ا يعÜ وجوب رفضه ومقاطعته عمًال �ديث رسول اهللا  ،حداثو¢ريات األ
 فليغvه بيدهمن (

ً
ن لم يستطع إف ،ن لم يستطع فبلسانهإف ،رأى منكم منكرا

  .)ñ=()يمانضعف اإلأفبقلبه وذلك 
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ا�رأة العراقية باعتباره يشوه : وÈ مقدمة من Îب عليه رفض هذا ال²نامج هو
 ،وÄ ا�رأة ا�عيلة لعائلتها. ويقدم عنها صورة مزيفة ال تنطبق عليها ،سمعتها

حصاء شار اÉهاز ا�ر�زي لإلأالكثv من ا|حديات الصعبة، فقد م ماأوالصامدة 
ن معدل أو ،من األÑ العراقية تعليها نساء%) ÏÏ(نسبة أن  ،êêñ=العراA � �م 

 شارت اÉهةأكما . اعتقاWأو  قتلهأو  �لة � تزايد مستمر نتيجة &طالة الرجلاإل
من األÑ العراقية %) ÏÏ(بة نسأن نفسه  حصائيات العام ا�ذكورإ�  نفسها

%) <<(ن نسبة أو%) Ñ)>æ الفقvة � العراق Ä ونسبة األ ،تعيش � فقر مدقع
ما األÑ العراقية ذات ا�ستوى ا�عي¶ أÑ ذات ا�ستوى ا�توسط، احتلتها األ
 Òيد فÉ(فقط%) =(ا=Û(.  

هل واNرمان من نقدمه للمرأة العراقية ا�بتالة بالفقر واÉأن  ي إعالم Îبأف
العيش الكريم ومن ا|عليم ا�ناسب؟ وهل ينقذها إعالم الÓوير وا�بالغة � 

م يضعها � قلب الواقع نمط اإلعالم اآلخر اoي يقلقها أ ؟Çس# الصورة البشعة
  ويثv عندها الفزع؟

 إ� بينما يشv واقع ا�رأة العراقية 
ً
ذ تم اغتيال الكفاءات إ(عكس ذلك تماما

نسوية من 5لة الشهادات اÉامعية العليا وا�ال¡ت الطبية وا�ندسية ال
  .)õ=()والصحفية واإلعالمية وال�بوية وا|عليمية والفضائية

�مريكي اoي استهدف بإعالمه ذلك ¡ن سببه األول االحتالل األ و
�  جباره O السvكما استهدف ا�جتمع Hه إل ،وجيوشه وسياسته ا�رأة العراقية

  .عرافهأخر þالف دينه وعقيدته وآمن= 

  :الدراما العراقية وصورة املرأة

ا�راما العراقية ال^ برزت فيها صورة ا�رأة العراقية بعد االحتالل قليلة ن إ 
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ً
 W يمكنأولم نلحظ  جدا

ً
هميتها أولكن |أثv ا�راما و ،!ه بعمقإيشار أن  ثرا

ثرنا آحداثها §لية، أاA خاصة ح# تكون ا�جتمع العر � حياة جزء كبv من
  :هما) مسلسل#(Îاز مع إا|وقف ب

برز ما فيه � أو ،اoي عرض O قناة ا&غدادية) قاهرة الرجال(مسلسل 
وÄ ) عواطف السلمان(دتها ا�مثلة أال^ ) cارة(صية موضوعنا هذا هو شخ

عراقية ) كبة(صنع إ� قر يضطرها الف ،امرأة بغدادية تنحدر من بيئة شعبية فقvة
 موالأوÇصل O  ،ثم تشتهر صنعتها ح« تفتح معمًال oلك ،&يعها � السوق

إ� موا�ا � معونة الفقراء وشهرتها للوصول أطائلة وشهرة واسعة، تستخدم بعض 
 وهما عضوان � ال�²ان ،نها ترفض معونات ابنيها ا�اديةأوا�فارقة  ،¢الس نيابية

نها أ، ويبدو من مالمح القصة الرئيسة لوزارة العراقية من دون سبب واضح� اأو 
Aواقعية بل شاذة � وصورة ا� ،بعيدة عن الواقع العرا vطار موقع إرأة هنا غ

ومن ثم فÒ رسالة إعالمية غv مع²ة عن  ،ومساهمة ا�رأة العراقية � ا�جتمع
  .واقع ا�رأة العراقية

 ،برز شخصية نسائية فيهأ) نعام الربيýإ(اoي مثلت ) بياع الورد(مسلسل 
مل �يها اoي ¡ن يع) شدهان(قامت مع أن إ� ) خ�اوات(و�نت � ا&دء تبيع 

 O ة فتصبحvقة كبÍن ،ثرها غنيةأبfة مرموقة � ا�جتمعوذات م . Äو
 غv واقعيةأشخصية 

ً
رأة وهذا ا مط من النساء غv وارد � حسابات ا� ،يضا

 .ومن ثم فÒ شخصية Çمل رسالة إعالمية مشوهة وغv صادقة ،العراقية

O اصلة من جراء طرح نماذج نسائية عراقية أن  ونعلق هناNا تائج ا
 يشوه صورة ومfنة ا�رأة العراقية � 

ً
منقطعة عن الواقع بل غريبة عنه تماما

غv أو  ج غv الواقعيةكثار من طرح هذه ا ماذاإلأن  ومن ا�علوم ،اإلعالم
 � ا�فاهيمإال&يهة يسبب 

ً
القبول برسائل إ� ويدفع ا�تل½  ،وخلًال � الفهم ،ربا¡
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�  جالً آم أن مصvها الفشل اoريع �جًال إومن ثم ف ،إعالمية غv صادقة
 � ا�رأة فهل يفخر اإلعالم العأذا إما أالغالب، 

ً
راA بعرض صور حدثت تأثvا

  غv نزيهات؟أو  دوارهنأمبالغ � عراقيات 

ن اإلعالم العراA بش� �م وصورة ا�رأة فيه كجزء من رسا|ه اإلعالمية، إ
بل تعددت صيغ ا|واصل  ،يبدو عليه افتقاد السياسة ا�وحدة للخطاب اإلعال�

خرى تعارض أإ� ¢²ة O السv � ر�به، أو  مع ا�تابع W من متأثرة باالحتالل
وغvها با|أكيد Çاول  ،خرى Çاول ا�وازنة ب# طرÈ العصاأو ،د ا�عارضة�جر

فتعمل O خدمة ا�تل½ وا|عامل معه  ،جاهدة تصوير الواقع العراA كما هو
  .وربما يكشف ا�ستقبل القريب عن هوية Ø هذه االÐاهات ،بصدق
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  ا املرأةواجب اإلعالم اإلسالمي يف الدفاع عن قضاي: املبحث الرابع

ا�عر�ة سجال ب# اNق أن  ول وا�ا¸ من هذا ا&حثدر�نا من ا�بحث# األأ
ها، فأهل ا&اطل اليهدأ ومتجددة بتجددها وبقائ ،نها قديمة قدم اNياةأو ،وا&اطل
لمرأة ال^ وضعها �ا اإلسالم، ال با|عرض �ذه ا�fنة السامية وا�تمïة لإ�م بال 

�ا  ،فfر ا�نحرفة م]ون O هذا العداء السافرصحاب األأهل الضاللة من أو
كريه ا|صدي صحاب ا�نهج الربا¸ د�ة اإلسالم وÖعالمييه ومفأيتطلب من 

 من O �ذا ا�جوم السافر 
ً
قال . ر�ن ا�جتمع اإلسال� وهو ا�رأةأر�ن مهم جدا

~�_�`��m�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a: تعا�
sr�q�p�o�n�m�l�kl ]قرةا& :Ïêè[.  

ص بتأجيج ال]اع ضد وقد قام اإلعالم الغر� واNديث منه بش� خا
وذلك بمهاcة ا�سلم# � عقائدهم ومقدساتهم  ،رجاء ا�عمورة ¡فةأا�سلم# � 
ال إمن ثوابت ا�سلم#  ثابٍت أو  رمزٍ  أي#  ولم ي�ددوا � اقتحام ¢الِ  ،و¢تمعاتهم

5الت بعض دول الكفر �  ومن ذلك ،د الظالموتعرضوا W بالسخرية وا ق
مر � و�ذا األ. رية وغvهاوتاكيسوم الfربالرملسو هيلع هللا ىلص الرسول إ� ساءة والت اإلا§

حد ا�رتكزات الرئيسة � أÝذ منها اإلعالم الغر� اال^  قضية ا�رأة ا�سلمة
  ،د�يته ا�ضادة لإلسالم وا�سلم#

ً
 ¡سحا

ً
لق � Ø O ما يتع فشنوا هجوما

فحققوا áاحات �  ،دب والسينما ومواقع االن�نت والفضائياتالصحافة واأل
ذلك بتشويه الكثv من مfنة ا�رأة ا�سلمة � قضايا اNجاب وتعدد الزوجات وما 

  .يس! عندهم �رية ا�رأة وغvها من اÉوانب ا�همة

من قبل اإلعالم و�ذا Hه والستمرار ا�جوم اإلعال� O ا�رأة ا�سلمة 
مة وÖعالمييها الرد وا|صدي �ذا فقد وجب O د�ة األ ،ا�عادي بش� �م

و�شف ا�آ÷ ال^ تتعرض  ،بل مهاcة عقائدهم ااوية ،اNقد والتشويه السافر
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خرى أية حياة أأو  �ا ا�رأة � العالم Hه � حال سvها O نمط اNياة الغربية
  .خارج ا ظام اإلسال�

!ة كبvة وخطvة � الرد ن مسؤو!ة اإلعالم اإلسال� مسؤوإومن هذا ا&اب ف
توحيد إ� ضافة إ تشوه صورة اإلسالم وا�سلم#، كاذيب ا�ضللة ال^O األ

وترك الكسل  ،وحث ا�سلم# O نبذ الفرقة وا|ناحر واالنقسام ؛مةاÐاهات األ
و�ذلك . سلوك الطريق القويم � اNياةإ� نسانية جل العودة باإلأوالالمباالة من 

اد ا ظم Îإ� ا!وم حث الغرب بش� خاص O من واجب اإلعالم اإلسال
ن ي��وا أو ،م# وا�رأة ا�سلمةاإلسالم وا�سلإ� ساءة والقوان# ال^ تمنع اإل

ساءة وÐاوز O مقدسات إباÉرح والطعن �ا يسببه ذلك من سلوبهم أ
  )è=(.ا�سلم#

وعرض الصورة ا�تكررة السيئة عن اإلسالم  ،فاستمرار اNمالت اإلعالمية
 من  ،وا�سلم#

ً
 عميقا

ً
وا|باس ا�فاهيم �ى كثv من  ،نضاج التشويهإحقق شوطا

ستمرة ضد ونتيجة �ذه ا|عبئة اإلعالمية ا�. (شعوب العالم عن ديننا وعقيدتنا
مدى اÉهل واالف�اء ا�فروض � ت حدى االستفتاءاإالعرب وا�سلم# كشفت 

نهم شعب أجاءت معظم تعريفاتهم للعرب O  ذإمريكية عماق الشبيبة األأ
  )æê()همî وح¶ مولع باNرب والقتال، واسع الëاء مستبعد للنساء

مة ا!وم من قبل قادتها ومفكريها هو االهتمام باإلعالم صبح توجه األأوقد 
مfناته ÎÖاد كفاءاته وطاقاته الب�ية وÖو ،سساتهنفاق O مؤواإل ،اإلسال�

هذه األيام، همية الكبvة ال^ ºتلها اإلعالم � وذلك بسبب األ ،ا�ادية للعمل
Çقق أن  بطريق اإلعالم يمكن .� تصحيح الصور والقيم وا�فاهيموخطورته 

وتب# �م  ،نشاء §طات فضائية Ýاطب Ø قوم بلسانهمإالمية ب��ية ا�عوة اإلس
  .عدائهأباطيل أوتدفع عنه  ،عظمة اإلسالم
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اإلعال� ا!وم الوسيلة الوحيدة ا�تاحة للمسلم# لثب عن (بل يعد اÉهاد 
  .)æÏ()ال به فهو واجبإوما ال يتم الواجب  ،اإلسالم ون�ه

 ،مة إعالمي# وغvهم cيع األهذا الواجب يقع Oأن  ومعلوم باالتفاق
ù أذا إثم  ،سا!ب بما يعرف با�عوةباإلسالم يسبق Ø األ اجب ا|عريففو

 أ
ً
فقد وجب رد كيدهم  ،عداء اإلسالم وغvهم O تشويه صورة اإلسالم إعالميا

ذا إف. ب# اNق وا&اطل� اح« يفصل اهللا تع نفسها سا!بالطرق واألبو¢ابهتهم 
الظا�ة الfذبة O وشنوا اNمالت اإلعالمية (استمر هؤالء بعدائهم لإلسالم 

اية ا�عوة واÉهاد � ومن بعدهم اoين 5لوا ر ،منوا معهآواoين ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 
ن يفندوا ألسنتهم بأÎاهدوا هؤالء الكفار بأن  ن الواجب O ا�سلم#إف. سبيلها

  )=æ().ويظهروا زيف اد�ءاتهم ويدحضوا مف�ياتهم ،مزاعمهم

ياه � إوجبت العمل اإلعال� واضعة أ قرت بلأومادامت ðيعتنا الغراء قد 
مة وا�جادلة وا�وعظة اNسنة، مرتبة عليا من مراتب اÉهاد � سبيل اهللا بال�

ا�جوم O  مر ا|صدي �جوم اإلعالم الغر� � Ø ا�جاالت خاصة � بابأن إف
وخطورة  ،ع�fنة ا�رأة � ا�جتم ؛و� من غvه � العملأوجب وأا�رأة ا�سلمة يعد 

نت ا�رأة صاNة فقد صلح اÉيل األثر اoي ي��ه وعيها O ا�جتمع Hه، فاذا ¡
  .ال سمح اهللا ـ فقد اÆرف النشء وا�جتمع Hه –ذا ¡نت منحرفة Öو

مج ورسائل إعالمية ناضجة عن واإلعالم اإلسال� مطالب بتخصيص برا
مهات ا�ؤمن# أ vَِ ال��O ï سِ : شfل �تلفة، منهاألمة � مستويات وة ا�سأا�ر

وجهودهم العلمية  ،وشخصياتهن ال²اقة ،والصحابيات رÁ اهللا عنهن
 ،منهج القرآن الكريمإ� واالجتماعية � ا�جتمع ا�سلم، مستندين � ذلك 

ودوره �  ،وبيان فضل اNجاب O ا�رأة ،وهدي السنة ا بوية � ت�يع اNجاب
وÈ هذا ا�جال يمكن توظيف  ،وصيتها من االنتهاكحفظ كرامتها وخص
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وðعوا  ،شهادات إعالمK ومفكري الغرب �ن عرفوا فضل اإلسالم O العالم
وا تيجة ال^ : (ظمته ¡فةنأة � اإلسالم وظلم الغرب �ا � � بيان مfنة ا�رأ

ية القائمة يضاحات ا|عليماإلأن  مريكا وبريطانيا Äأ!ها ا&احثون � إتوصل 
ي áاح يذكر � أي أ� ا�جتمع لم Çظ ب) اÉندر(O Ì مساواة ا وع االجتما

   )ææ().من ا&تين لعدم جلبها للسعادة � صفوف النساء

ا�ظهر اإلسال� كداعية  ظهار ا�رأة ا�سلمة بال�وط ال�عية �إأن  كما
مية وطبيبة و§امية وغv ومساهمة � بناء ا�جتمع كمثقفة وÖعال ،جيالأومربية 

إ� يساهم مساهمة كبvة � تنوير الشعوب الغربية بواقعية نظرة اإلسالم  ،ذلك
  .ا�رأة ومfنتها الكبvة فيه

من زاوية  ا�فاع عن قضايا ا�رأة ا�سلمة � اإلعالمإ� مر اال|فات إن أبل 
، فا�رأة الغربية أا ظر االجتماعية يعد 

ً
 جدا

ً
 مهما

ً
جبارها O العمل إن تعا¸ ممرا

نها أسباب، كما ومفارقتها ألتفه األ ،وتعا¸ من دونية الرجل �ا ،مساواة بالرجل
تبلغ وح« مرحلة أن  منذ ،تفتقد اNب والعطف واNنان � مراحل حياتها

 إ ،الشيخوخة
ً
وهذه الصور  ،ما � دور ا�سن#Öما وحيدة وإذ تهمل وت�ك (&ا

و�تبت عن هذا ا�وضوع  ،اع�افات نساء الغرب ورجا�م اصبحت شائعة �
� واإلسال� هو ا|عامل بذ¡ء ع�ات الكتب ا�شهورة، فواجب إعالمنا العر

جانب مfنتها ا�هملة � الغرب با�راما وبرامج إ� براز مfنة ا�رأة ا�سلمة إل
وسيلة إعالمية Çقق بل بأية  ،خر غv هذهآرات وال²امج الوثائقية وبأي فن اNوا

  .الغرض من هذا ا|وجه

Ý صيص ال²امج ا�تواصلة ومن لوازم ا�فاع عن صورة ا�رأة � اإلعالم هو
 ،كفاء للقيام بهذا الواجب ا�همد�تها من ا�سلم# وا�سلمات األمة ولعلماء األ

قل أO نكلïية ¼ با�رأة باللغت# العربية واإلبل وجوب تأسيس قناة إسالمية تع
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تتfتف جهود اNكومات العربية واإلسالمية |حقيق هذا أن  والبد ،تقدير
والطاقات الواجبة للعمل  ،موال الالزمةن توفر �ذه القناة األأو ،ا�دف اNيوي

بداع وا|ألق من اإلعالمي# وا��ة وا�ختص# بفن ا|أثv والعالقات واإل
  .العامة

سالمية O منع ال²امج ا�سيئة للمرأة تعمل اNكومات اإلأن  كما Îب
أو  ية مادة إعالمية غربيةأوعدم ا|هاون � عرض  ،ا�سلمة � وسائل إعالمها

  وبذلك نكون قد  ،صورة ا�رأة ا�سلمةإ� ساءة غvها Çمل رسالة لتشويه واإل
 من واجبنا اإلعال� وا�عوي اoي فرضته ال�يعة علأ

ً
 يسvا

ً
ينا � áزنا ولو شيئا

ظهارها � إعالمنا با�fنة ال^ وضعها اإلسالم Öا�رأة ا�سلمة و ا�فاع عن صورة
  .فيها
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  دور اإلعالم يف تغيري وتعديل اجتاهات اجلمهور

  املدرس املساعد عبد القادر صاحل معروف     

  بغداد -اجلامعة اإلسالمية  -كلية اإلعالم       

  
  متهيد

 � تدعيم وتغيv ؤدي تبدأت وسائل اإلعالم ا�ختلفة 
ً
 ومساعدا

ً
 أساسيا

ً
دورا

 � ظل مرحلة االنفتاح اإلعال� الواسع اoي 
ً
اÐاهات cهور ا�تلق# خصوصا

إ� شهده العالم خالل العقد األخv من القرن الع�ين، والسؤال اoي يتبادر 
  وتعّدل االÐاهات �ى اÉمهور إÎابv# وسائل اإلعالم تغأن  األذهان هل

ً
أم  ا
ً؟ لإلجابة O ذلك علينا اوض � األدوار ال^ تمارسها وسائل اإلعالم Ø  ،سلبا

 
ً
 وÎÖابا

ً
بما يضمن Çقيق األهداف ال^ ترجوها  ،حسب أهدافه واÐاهاته سلبا

ومن ثم ينعكس ذلك � االÐاهات ال^ تظهر O اÉمهور ع²  ،هذه الوسائل
  .تلفةأسا!بها ورسائلها اإلعالمية ا�خ

  :اإلطار املنهجي للبحث

  :أمهية البحث. أوالً

الغرض من االتصال اÉماهvي هو إقناع ا اس و5لهم O أن  من الواضح
االستمالة ليس أو  سلوب اإلقناعأأن  غv ،السلوك بطريقة معينة � نهاية األمر

 O القهر أوالعنف
ً
 قائما

ً
 ماديا

ً
قائم O ولكنه  ،ا�fفأة ا�حسوسةأو  أسلوبا

، وÈ ظل ا|وسع )Ï( ¡للفظ واإلشارة والصورة واNر�ة واإليماءة استخدام الرموز
وا|عدد واالنتشار الكبv لوسائل اإلعالم ت²ز أهمية ا&حث خاصة ما يتعلق منها 
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� ا|أثv الكبv اoي بدأت Çدثه هذه الوسائل O اÉمهور � تبÜ وتعديل 
  .سائل اإلعالم الكبvوتغيv اÐاهات cهور و

  :مشكلة البحث. ثانياً

 � cيع اطوات 
ً
 كبvا

ً
يعد Çديد مش�ة ا&حث وأهميتها � أنها تؤثر تأثvا

، oا فÏ( Ò(ال^ تليها، إذ تعرف مش�ة ا&حث بأنها موضوع ºيطه الغموض 
ب# وبناء العالقات  ،ا&حث وا�راسة العلمية للوقوف O مقدماتهاإ� Çتاج 

ووضعها �  ،و�Öدة صياغتها عن طريق نتائج ا�راسة ،عناùها ونتاFها اNا!ة
، وتتصدى مش�ة هذا ا&حث � Çديد األطر ا ظرية )=(اإلطار العل� السليم 

ودورها � تعديل وتغيv االÐاهات �ى اÉمهور فيما يتعلق  ،|أثv وسائل اإلعالم
ع²  ،هتماماته c Oيع الصعد اNياتية ا!ومية
ميع القضايا ال^ تقع ضمن ا

وتستهدف  ،الرسائل ا�ستمرة ال^ توجهها وسائل اإلعالم ع² قنواتها ا�ختلفة
  .أك² عدد من اÉمهورإ� الوصول 

  :أهداف البحث. ثالثاً

تتحدد أهداف ا&حث � توضيح األطر ا ظرية �ور وسائل اإلعالم � تدعيم 
� تغيv وتعديل اÐاهات اÉمهور ع² ما تؤديه ا�ور اoي إ�  إضافةاالÐاهات 

عند تؤثر O بناء الرأي والقيم أن  وال^ يمكن ،تناوW ا&احثون السابقون
  .� �تلف القضايااÉمهور 
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  :اإلطار النظري للبحث

  ):االجتاه(تعريف مصطلح  :أوالً

))vالشعور اإلأو  هو حالة من ا|فكÚاÎ  اه قضية معينةالسأوÐ zردة أو  ،ل
أو  ا�جمو�تأو  ،الفعل تتم بصورة منتظمة وO وتvة واحدة بالنسبة للناس

  .)r( ))أي حادثة Çدث � الوسط اoي يعيش فيه الفردأو  ا�سائل االجتماعية

  :مصادر تكوين اجتاهات اجلمهور :ثانياً

وتأثvاتها االجتماعية  �لم ا فس االجتماÌ يهتم بمصادر االÐاهاتأن مع 
قد ال يهتم بال�ورة بما يساعد O تشكيلها داخل الفرد، لكن علينا  أنهإال 

الوقوف الستعراض هذه ا�صادر �عرفة درجة تأثvها � تكوين اÐاهات اÉمهور 
 Äو)=(:  

  :تأثري األسرة

 كتشفواالعلماء ان إ ذإساسية ال^ Çدد اÐاهات الفرد يعت² من العوامل األ
 فطرية للفرد تأ¯ معه منذ الوالدةآهناك أن 

ً
 أخرى يكتسبها من آوهناك  ،ثارا

ً
ثارا

öره  ،وا�يه و§يطه العائfبناء شخصيته وأف O ال^ تساعد Äو 
ً
  .أوال

  :تأثري اتمع

يتألف ا�جتمع من ¢مو�ت من ا اس ت�اوح ما ب# هيئات كبvة منظمة 
§ددة توصف بأنها ¢مو�ت من ا�رجة ا�انية  و�ا أهداف ،بش� عمدي
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لخ، يتعلم إٍ ... ة وهيئات مهنية ونقابات عمالوتتضمن منظمات سياسية وديني
العديد إ� الفرد أنماط اÉما�ت ا�ختلفة ال^ ينت� ا!ها وهو ينت� � العادة 

 ما يكون ا ،من اÉما�ت
ً
 وW مfنة �تلفة � Ø واحدة منها، و�ثvا

ً
لفرد ماديا

 فيها
ً
نه يستمد مستوياته من cاعة أخرى أل ،� cاعة معينة ولكنه ليس عضوا

Ýلق تلك اÉما�ت وبش� خاص اÉما�ت ا�رجعية  .يعت²ها cاعته ا�رجعية
 أساسية لضمان اضوع  ،بعض االÐاهات

ً
 ضغوطا

ً
وتفرض تلك اÉما�ت أيضا

vأو  �ستويات ا�جتمع الصغvالكب.  

  :التجارب املعزولة

تب¼ هذه االÐاهات من خالل ا|جارب االجتماعية السلو�ية ال�طية ال^ 
فمثًال ðاء سلعة معينة تظهر أنها ذات نوعية  ،تعديلهأو  تدفع الفرد |غيv اÐاهه

 بعدم ðائها مرة أخرى، واoي يقع عنده 
ً
غv جيدة ستدفع اoي اش�اها الحقا

  حادث سيارة قد يدفعه
ً
 � ا�ستقبل  يكون أو ،لعدم السياقة الحقا

ً
أكë حذرا

 من أثر وقوع هذا اNادث عليه، O عكس ذلك هنالك 
ً
 �ا Nق به سابقا

ً
خوفا

مثًال مfفأة ا�وظف �  ،تغv اÐاهات األفراد منهاأو  Ðارب أخرى قد تعدل
ا¸ من مش�ة بينما اoي يع ،حالة االستمرارإ� عمله يدفع ذلك سلو�ه ويدعمه 
 يشعره بالغثيان الشديد بدل إن اإلدمان ð Oب الكحول فإ

ً
عطاءه عقارا

يرتبط ðب امر � ذهنه بهذا الشعور ا�زعج أن  السعادة واالس�خاء O أمل
  .شفائه من إدمانهإ� بالغثيان �ا يؤدي � ا هاية 

  :هات اجلمهوردوراً يف تغيري اجتاتؤدي العوامل الوسيطة اليت . ثالثاً

أكë أو  تغيv مضمون معتقدأو  بناء ا�عتقداتأو  ا|غيv يطرأ O تنظيم
ا|حول � أن مع  نهإ :نقول بعد هذا العرضأن  وعلينا ،يدخل � تنظيم االÐاه
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vبكث 
ً
وأن ا|دعيم وا|غيv  ،الرأي نتيجة للتعرض لوسائل اإلعالم أقل شيو�

  :لوسيطة ال^ تغv االÐاهات Äعوامل االطفيف لآلراء هو الشائع وال

  :العمليات االنتقائية

ولكن هذه العمليات  ،تعمل العمليات االنتقائية �دة O تدعيم االÐاهات
نتقائية ف± بعض الظروف قد تساعد العمليات اال ،ال تعمل بكفاءة مطلقة

 O وقد ال تعمل العمليات االنإللرسائل اإلعالمية ،vتقائية � بعض حداث ا|غي
 أن إ� ح# يضطر أو  ،اNاالت حينما يتعرض الفرد لضغوط متعارضة

ً
يقول شيئا

  .)r( ال يؤمن به

  :تأثري اجلماعات األساسية

 كمؤثر من ا�ؤثرات إل اÉما�ت األساسية ال^ ينت� تعم
ً
!ها الفرد (&ا

vاالت ااصة قد ،ا|دعيمية ال^ تقاوم ا|غيNتعاون  ولكن � بعض ا
واألفراد اoين يقدرون عضويتهم �  ،O ا|غيv فرادَ O غv العادة األ اÉما�ُت 

cاعة من اÉما�ت يقاومون بش� خاص الرسائل ال^ Ýالف أسا!ب تلك 
تزيد � حالة ا�وضو�ت ا�همة بش� خاص أن  وأن ا�قاومة ينتظر ،اÉماعة

تكون تأثvات ا|حول أكO ² أوZك أن  وÈ هذه اNالة ينتظر ،|لك اÉماعة
5الت أن  اoين ال يقدرون بشدة عضويتهم � cاعة من اÉما�ت وقد لوحظ

ا|حويل تصبح فجأة فّعالة بالنسبة ألفراد معين# إ� وسائل اإلعالم ال^ تهدف 
  .حينما تنقطع الرابطة بينهم وب# اÉماعة ال^ ¡نت تمنعهم من ا|حول
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  :الرأي والتأثري الشخصيقيادة 

 � عملية أن  أظهرت األ�اث
ً
قيادة الرأي وا|أثv الشخb �ما دور مهم جدا

  .اÝاذ القرارات وتغيv االÐاهات والسلوك

  :دور وسائل اإلعالم يف تدعيم االجتاهات :رابعاً

 للشك 
ً
وسائل اإلعالم 5الت أن إ� تشv األ�اث العلمية بما ال يدع ¢اال

Éتمل بش� �ماº يةvتملأن  ماهº ا� ëمهور أكÉتدعم اآلراء ا�وجودة ب# ا 
تغv تلك اآلراء، وحدوث ا|غيv البسيط � االÐاهات يبدو أك² من احتمال أن 

أو أن  ا|حول ال% ال ºدث،أن  ولكن ليس مع¼ هذا ،حدوث ا|حول � الرأي
ولكن  ،O ن� ا|غيO v نطاق واسعوسائل االتصال ال تعمل � بعض األحوال 

فاعلية االتصال � ا|أثO v اآلراء ا�وجودة واالÐاهات ن إ :نقولأن  يمكننا
 مع درجة ا|غيv ا�طلوبةأو  يرتبط

ً
  . )r( يتما` عكسيا

 Ïè>êلقد أجريت عدة دراسات � جامعة كولومبيا األمريكية � خالل العام 
إلعالم � ا|أثO v اÉمهور للتصويت لصالح الرئيس للوقوف O دور وسائل ا

وتوقع  ،األمريكي السابق روزفلت فرانكل# � انتخابات الرئاسة األمريكية
ديو آنذاك � وÄ الصحافة والرا ،ا&احثون ا|أثv الكبv لوسائل اإلعالم

�راسة قرروا قد تب# بأن القليل من ا�بحوث# � هذه ا نهأال إاختيارات ا اخب# 
vحالة  ،وجود هذا ا|أث Èاذ قرار ا|صويت وجدوااوÝ  أن bاالتصال الشخ

واإلقناع ا�واجW Ò دور أك² � هذا ا�جال، ومن هنا ¡ن الغرض ااص بتدفق 
 ما أن  واoي يقوم O (The two step flow)ا�علومات O مرحلت# 

ً
األفfر (&ا

إ� ومن هؤالء  (Opinion leaders)قادة الرأي إ� صحف تنتقل من الراديو وال
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 منهم � قطا�ت الشعب
ً
وسميت بعد ذلك نظرية انتقال  ،القسم األقل نشاطا

  .)r( ا�علومات O مرحلت#

  :يف تأثري الرسائل اإلعالمية" احتمالية أعمال العقل"منوذج  :خامساً

الطريق ا�ر�زي : اه أو�ماهناك طريق# |غيv االÐأن  يف�ض هذا ا موذج
(central route) الطريق ا�ام¶ : وثانيهما(peripheral route)  ينoواألفراد ا

وºاولون الوقوف  ،يتبعون الطريق ا�ر�زي يدققون � األفfر ال^ يتعرضون �ا
 � دالالتها ،O مزاياها اNقيقية

ً
أي أنهم ºاولون معاÉة  ،ويفكرون مليا

د اoين يتبعون أما األفرا ،اÉديدة ال^ يتعرضون �ا بأسلوب عقال¸ ا�علومات
 �ت]ة الÝاذ قراراتهم بقبولإالطريق ا�ام¶ ف

ً
رفض أو  نهم يسلكون طرقا

اNكم من ذ يعتمدون O ¢موعة مفاتيح تمّكنهم إ ،الرسائل ال^ يتعرضون �ا
  .)O)t ما يتعرضون W دون بذل ¢هود عقö مرهق

  :رأي الباحثني بشأن نتائج دراسات تغري االجتاهات :دساًسا

 أن  أوضحت نتائج ا�راسات
ً
مضمون االتصال ال يمارس سوى تعديًال طفيفا

 
ً
حد كبv � اآلراء واالÐاهات وليست هذه ا تيجة بمستغربة بوصفها إ� ووقتيا

ر كشذرات أي معاÉة اÉمهو ،م�تبة O وجهة ا ظر ال^ قادت هذه ا�راسات
هذه اآلراء واالÐاهات أن  ذا عرفناإهكذا تتغv اآلراء واالÐاهات، ففما  ،متفرقة

ال Çدث أية أننا نتوقع با|ا8 إف ،نما تتش� وتنمو وتتطور � عالقات cاعيةإ
 وÈ عالقات cاعيةإتغvات 

ً
  .ال � cا�ت أيضا
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نما Ä إ االÐاهات االتصال وا|غيv � طبيعة العالقة ب#أن  مع¼ هذا
 بظروف اÉماعة واالنتماءات اÉماعية للفرد

ً
وهنا يكون من  ،§دودة أيضا

 واستجابة من قبل اÉما�تإمضمون االتصال أن  ا�توقع
ً
نه إف ،ذا الI قبوال

مر األأن  أي ،سوف يكون أكë فاعلية � ا|أثO v أعضاء هذه اÉما�ت
مالءمة مضمون االتصال &ناء أو  Éماعيةيتطلب بادئ ذي بدئ ا�وافقة ا

  ،اÉماعة وقيمها ومعايvها
ً
 §افظا

ً
ولكن هذه ا ظرة اÉماعية قد تمثل موقفا

طالق مثل هذا إصح ن إ كما أنها قد تؤخذ بوصفها حتمية cاعية ،من جهة
 �ا

ً
د فرØ أن  نفÍ مبدأ ا|غv االجتماÌ ذاته طا�اأن  ا|عبv، وال نستطيع وفقا

مر ليس ولكن األ ،ال بعد موافقة cا�ته O ذلكإلن يغv من قيمته واÐاهاته 
فراد O درجة متساوية من الوالء Éماعتهم وقيمها فليس Ø األ ،O هذه الصورة

يبادئ بعض األفراد با|غيv وباروج O أن  ننا نتوقعإوoلك ف ،ومعايvها
 ،مواقف من قبل باA أعضاء اÉماعة ةن بعدوهنا قد يقابلو ،ا�عايv اÉماعية

خر ح« تصبح وقد يتبعهم ا&عض اآل ،االستحسانأو  ت�اوح ب# االستهجان
 
ً
خر تشيع آبمع¼  ،األنماط السلو�ية اÉديدة Ä األنماط السلو�ية األكë تواترا

  .)r( وهنا يعمل ا|غv االجتماÌ عمله ،ا�عايv اÉماعية اÉديدة

  :رثر وسائل اإلعالم على االجتاهات والقيم لدى اجلمهوأ :سابعاً

 O االÐاهات والقيمأن  تفاق �م Oاهناك 
ً
أما  ،وسائل اإلعالم Çدث آثارا

تشv معظم  .ا األثر فما زالت §ل جدل وتساؤلالف�ة الالزمة إلحداث هذ
آلراء وسائل اإلعالم تقوم بدور ملموس � تكوين اأن إ� ا�راسات السابقة 

أكë �ا تساهم � تغيvها، وأحد أسباب قيام وسائل اإلعالم بتدعيم ا�عتقدات 

                                           

���  ,�+"��8��� }!��� =��I��� ^)$1�� ��v =I8'� ,(�08N[� 5>°8��� ���&[� %>��)M ,�]�� ]�Jk
����9�:�� , :�S
S  ���	* 



−��S−  

ا�وجودة بالفعل هو اÐاه الب� الطبيN ýماية أنفسهم من خالل ا|عرض 
تعريض أنفسنا للرسائل ال^ تتفق مع إ� فنحن نميل  ،واإلدراك وا|ذكر االنتقا-

�ذلك Ðنب الرسائل ال^ ال تتفق مع توجهاتنا أفfرنا ومعتقداتنا واÐاهاتنا، و
دراك عناù إننا Æاول إعرض لرسائل ال تتفق مع أفfرنا فوح« ح# نت ،ا�سبقة

هذه " !ون فستنجر"وقد درس �لم ا فس  .الرسالة ال^ تناسب مفاهيمنا ا�سبقة
واالف�اض  cognitive Dissonance)) ا|نافر ا�عرÈ((سم اوأطلق عليها الظاهرة 

شعور الفرد با|نافر ا فº 4فزه O §اولة ا|خلص من أن  األسا÷ عنده هو
Îابية إمن خالل السý ب consonanceهذا ا|نافر ح« ºقق االنسجام ا ف4 

  .ونشاط |جنب ا�واقف وا�علومات ال^ تزيد من ا|نافر

 "الزرسفيت"اعية الحظ يم االجتموÈ دراستهما آلثار وسائل اإلعالم O الق
نما تدعم Öو ،وسائل اإلعالم ال تدعم معتقداتنا السابقة فقطأن  "مvتون"و

 
ً
فالن� اإلعال� يسد الفجوة ب# االÐاهات  ،اÐاهات أنماط سلوك ا�جتمع أيضا

  .)r( الفردية ااصة واآلداب العامة السائدة � ا�جتمع

  :االستنتاجات. ثامناً

لوسائل اإلعالم أن  ديل وتغيv االÐاهات يمكن ا|وصل� ظل نظريات تع
 O vواضح و�ب vة تأثvا�ختلفة � ظل ا|طورات ا|كنولوجية العا�ية األخ

وقد بدأت  ،اÉمهور من ناحية ا|غيv وتعديل االÐاهات � ا�واضيع ا�ختلفة
استثمار إ� تسà  القنوات الفضائية اإلذاعية وا|لفزيونية وح« شبfت االن�نت

  .عمليات ا|عديل وا|غيv � االÐاهات � ظل �لم واسع و�بv من ا�علومات

                                           

��� � ,�o��V� F&�"� R� ���&[� ,�>1�� �>�� @��'� ]0� 41i�  ="+�V� 3��+����9�+:�� ,=+>R�!I��� :
�TT� ��S
* 



−��T−  

قادة الرأي � تغيv وتعديل اÐاهات اÉمهور يؤديه أن  ا�ور اoي يمكن
يستع# بها هؤالء القادة هو أن  لكن تب¹ مصادر ا�علومات ال^ يمكن

يب¹ ا�ور ا&ارز � هذه أن  ومن ثم يمكن ،ممتابعتهم واطال�تهم لوسائل اإلعال
 .العملية لوسائل اإلعالم

أن تطور وسائل اإلعالم واالنفتاح الفضا- الكبv خالل إ� من ا�هم اإلشارة 
العقدين األخvين لوسائل اإلعالم فرض O اÉمهور االطالع O أفfر ووجهات 

رؤية قضاياه األساسية من زوايا  تعطيه خيارات �تلفة �أن  يمكن ،نظر متعددة
أصبح وبذلك قد أضافت صعوبة O من يدير الوسائل اإلعالمية بأنه  ،متنوعة

 O 
ً
 متفتحا

ً
راء عديدة ليس كما ¡ن عليه اNال � السابق آþاطب cهورا

خاصة � العالم العر� � ظل اÆسار الوسائل ال^ ¡نت ت�ف عليها وتديرها 
  .يةاألنظمة اNكوم
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  :مصادر البحث
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  برامج الواقع وتأثريها يف غرس القيم االجتماعية

  مصطفى فليح حسني

  مركز البصرية للبحوث والتطوير اإلعالمي 

  

E  
 Ø مد هللا ،باطُل  اهللاَ  ما خال5ء ابتداًءNوالصالة والسالم  ، رب العا�#فا

حد أتعد القنوات الفضائية  :وبعد ،O رسوW ا�بعوث ر5ًة للعا�# §مد األم#
 للتقنية العا!ة ال^ تتمتع بها ،ثمار ا�ورة ا|كنولوجية اNديثة وأبرزها

ً
 ،نظرا

 ،وال�فيه �ا جعلها من ا�صادر ا�همة للمعلومات وا|ثقيف ،وا�ضام# ال^ تبثها
 ،oلك عملت معظم الفضائيات منذ انطالقها O ا|فc � طرحها للموضو�ت

حد ا|نافس � ما بينها للحصول O إ� ووصلت  ،فتنوعت أسا!بها وأش�fا
ïمل  ونتيجةً  ،األفضلية وا|مÇ ذا ا|نافس ب# الفضائيات ظهرت برامج�

Ìابياتها استطاعت من خالل إأو  هاوبغض ا ظر عن سلبيات ،الطابع اإلبداÎ
vأن  إحداثها ا|غيøاNالساحة اإلعالمية � الوقت ا O تمثل ظاهرة بارزة، 

ومن هذه الظواهر ا�مïة برزت  ،وأصبحت تستدÌ ا�تابعة وا�راسة و ا|حليل
القنوات ال^ و ،برامج تلفزيون الواقع |مثل ظاهرة إعالمية مهمة �ا cهورها

اش��ت أهدافها نفسه وتنوعت � أسا!بها وأش�fا ومضامينها وÈ الوقت  ،اتبثه
� مصب واحد هو العمل O إحداث ا|غيv � قيم ا�جتمعات ال^ تتعرض �ا 

 
ً
 أو  سواء ¡ن هذا ا|غيv إÎابا

ً
oلك أتت هذه ا�راسة |كون §اولة بسيطة  ،سلبا

O هذه الظاهرة ال^ ال لتسليط الضوء 
ً
 ،� ¢ال ا&حث وا|حليل  تزال بكرا

 � وجدت �ا صدى أن  و§اولة إيضاح عالقتها با�جتمعات العربية بعد
ً
كبvا

  ،تلك ا�جتمعات
ً
غلب هذه ال²امج اقتبستها الفضائيات العربية أأن  وخصوصا

  .وقامت با|عديل عليها ثم عرضها O ا�شاهد العر� ،عن برامج غربية
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  منهجية البحث: ولاملبحث األ

  :مشكلة البحث: أوالً

من وÄ جزء  ،تعد برامج الواقع ظاهرة طارئة O القنوات ا|لفزيونية العربية
نواعها أتقتحم ا�جتمعات العربية بكافة  خذتأعملية اNداثة والعو�ة ال^ 

حداث ا|غيv � نسيج إت ا�ستقبلية � و�ا تداعيات O ا|أثvا ،وطوائفها
دراسة معمقة وواسعة بهدف Çديد مؤثراتها إ� هذه القضية �اجة ن إ .تمعا�ج

Ìالنسيج االجتما O.  

  :مهيةاأل:ثانياً

 فfر والقيم ا�خيلة ال^ يمكنية هذه ا�راسة � الوقوف عند األهمأتكمن 
تُغرس � جسد ا�جتمعات العربية من خالل برامج مقتبسة غريبة عن ا&يئة أن 

 أوقد تتعارض  ،العربية
ً
 ،مع قيم وتقا!د ا�جتمعات العربية واإلسالمية حيانا

عداد إالقنوات ا�اعية للعو�ة تقوم ب !ها بعضإfر العو�ة واNداثة ال^ تدعو فأف
 � §اولة منها لرفع اNواجز والقيود ،وانتاج برامج واقع غريبة عن الواقع العر�

وهذه ال²امج Ðد صداها �  ،ق العربيةخالوالقيم وا|قا!د وااللÓام واأل
غراءات ا�fسب ا�ادية و اإلإضافة إ� ا�جتمعات العربية كونها برامج تفاعلية 

وعملت O  ،صيلةااللÓام بهذه ا�ثل العربية األ ومنها برامج حاولت ،ا�قدمة
Çكمت ومنها من اقتبست الفكرة من ال²نامج و ،خالق اإلسالميةترسيخ األ

  .عراف والقيم العربية�ضمون بما يتما` مع األبا

  :هدف البحث وتساؤالته:ثالثاً

Ï-  ديدÇاول هذه ال²امج بثها � ا�جتمعنواع القيم واألأÇ ^ر الfف.  
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تؤثر � النسيج أن  فfر وال^ يمكنوضيح جوانب ا|أثv الفعال � األت -=
 . االجتماÌ �جتمعاتنا العربية

æ -  ل اهم األأبيانfا�ستخدمة � ش vذب وا|أثÉل²ا¢ية ا�عتمدة وطرق ا
 .مثل هذه ال²امج

فfر ال^ Çاول بثها برامج الواقع � ا�جتمعات العربية ماÄ القيم واأل -<
 واإلسالمية؟

í- ما مستوى االقتباس �ذه ال²امج ومستوى ا|طبيق �ا؟ 

ñ- اآل Äباسات؟تنجم عنها هذه االقتأن  ثار االجتماعية ال^ يمكنما 

Û-  zيع ما يقتبس سلc ؟إم هناك اقتباس أهلÚاÎ 

õ-  Äات القيمية ال^ يمكن وأهم أماÉهذه ال²امج؟إجه ا�عا O حداثها 

  :منهج البحث: رابعاً

نه يهتم بدراسة الوصف العام د هذا ا&حث من ا&حوث الوصفية أليع
^ تهتم 
مع يشمل cيع ا�راسات ال(فا�نهج الوص± يعرف بأنه  ،للظاهرة

عدد من أو  وتلخيص اNقائق اNاøة ا�رتبطة بطبيعة وضع cاعة من ا اس،
ي أأو  نظام فكري،أو  فصيلة من االحداث،أو  ¢موعة من الظروف،أو  ،شياءاأل

  .)Ï()يرغب الشخص � دراستهاأن  خر من الظواهر ال^ يمكنآنوع 

oدراسة ا�ادة اإلعالمية (ي واتبع ا&احث � هذا ا�نهج طريقة ا|حليل ا Üيع
cهورها إ� يصاW إسيلة للكشف عن ا�ع¼ اoي تريد ا�قدمة من خالل الو
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إ� سلوب �اطبته للجمهور � §اولة للوصول أو�يفية عرض ا�حتوى وحجمه و
 Ç Oليل ا�ضمون اoي يمثل . )Ï()درجة تأثvه

ً
الوصف ا�وضوÌ (ومعتمدا

  .)=()ضمون الظاهر لالتصالا�نظم والك� للم

كë ا�ناهج مالءمة و�فاءة أاحث �ذا ا�نهج ا&ح, كونه من ن اختيار ا&إ
  . كëها قدرة O معاÉة هذه الظاهرةأو ،�راسة ظاهرة تلفزيون الواقع

  :حدود البحث:خامساً

����b# F	VL: 

انب مج الواقع بهدف Çديد اÉوتابع ا&احث ثالثة برامج تعت² من برا
وهذه ال²امج  ،واروج بنتائج تهم ا&حث ،Îابية والسلبية لل²امج ا�ذكورةاإل

 Ä)قناة الرابح األ O ²ك(mbc و)Úقناة د O ستار أ(و) ¢ددون O كادي�
 .LBC)قناة 

����#d F	VL: 

ل� برنامج  حلقات õتابع ا&احث هذه ال²امج O مدى شهرين وبمعدل 
و�نت مدة Ø حلقة  ،واستخراج ا تائج ،حليل للفئات الرئيسةجراء ا|إبهدف 

)ñêدقيقة.( 

  :عينة البحث:سادساً

ن ¢تمع ا&حث يتمثل ب²امج الواقع ال^ تقدمها القنوات الفضائية العربية إ
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ختار ا&احث ثالثة برامج من برامج الواقع ال^ تعرض � الفضائيات العربية او
 Äقالرابح األ(و O ²ناة ك(mbc و)Úقناة د O ستار أ(و) ¢ددون O كادي�

  LBC). قناة

  :وفيما يأ� عرض £ت¢ لفكرة ¡ برنامج

  :)mbc(كرب املوسم الرابع الرابح األ

ك² عبارة عن دراما يتو� فيها مدربون رياضيون برنامج الرابح األ
 ) Ïñ(فس مساعدة واختصاصيون � الصحة والغذاء وعلم ا 

ً
نقاص إO مش��

الوزن ا�ثا8 اoي يِمكن ا�تسابق# من اNفاظ O إ� يصا�م Öوزانهم وأ
 .صحتهم

) ÏÏ(معون � مfن واحد O مدى Îت ،ا�ش��ون عرب من * اÉنس#
 للتنافس O أ

ً
ويتألف  ،ويعتمد ال²نامج O مبدأ ا�نائيات ،نقاص الوزنإسبو�

أو  زوجةأو  زوجأو  شقيقت#أو  شقيق#Ø زوج من مش��# قد يكونان 
سبوÌ من قبل الزمالء ويعتمد ال²نامج O ا|صويت األ ،صديق# مقرب#

 جائزة يب¹ فائز واحد ºصل Oأن إ� قصاء مش�ك واحد من ال²نامج إل
  .لف ريال سعوديأ) íê=(ال²نامج وقدرها 

  :)ديب(برنامج جمددون على قناة 

O استضافة شاب وفتاة من تسع دول عربية يستضيفهم  تقوم فكرة ال²نامج
!هم إثم يو�  ،فراد O فريق# شباب وبناتوينقسم األ ،ا�اعية عمرو خا�

وا�طلوب من  ،هم Çديات ا هضة � العالم العر�أتنفيذ مهام صعبة تعالج 
ن يجددا�درات طار ي²ز قإم � فراد ا�شار�# � ال²نامج ا|عامل مع هذه ا�هااأل

خرى ال^ وع�ات ا�هارات األ ،بداع والتسويق وا|خطيطO القيادة واإل
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فراد ا�جددون بالسفر مع¼ ا|جديد � اNياة، يقوم األºتاجها الشباب |حقيق 
Ø  ،ردن، م]، السودان، اáل�ا |نفيذ هذه ا�هامdس دول Ä &نان، األإ� 

قل م بعدها يتم استبعاد ا�تسابق األياأه ثالثة قصاأدة بوقت مهمة تكون §د
لف أºصل O جائزة مقدارها مئة  ،وبا هاية يب¹ ¢دد واحد فائز فقط ،داءً أ

 .يورو ويستثمرها � م�وع من اختياره W عالقة با|نمية وا هضة

  :LBCكادميي على قناة أبرنامج ستار 

بعد جولة � �تلف ا&تان  ساسية لل²نامج ا&حث عن ا�واهبالفكرة األ
 أن ا�ش��# للتدرب O الغناء ويتم خال�ا اختيار ¢موعة م ،العربية

ً
حيانا

سبوع يتم اختيار أوÈ يوم مع# من Ø  ،ثم يقيمون � مب¼ �صص �م ،ا|مثيل
)æ (م ا�سابقة من ا�تfداء األسوأ صحاب األأنهم أسابق# �ن يعتقد ح

ثم يفتح ا&اب للمشاهدين للتصويت �تسابقهم  ،من ال²نامجكمرشح# للخروج 
عاد تقام حفلة غنائية يتم فيها استب نفسه سبوعاألوÈ مساء اÉمعة من  ،ا�فضل

 .يب¹ فائز واحدأن إ� قل ا�رشح صاحب نسبة ا|صويت األ

ك² ن حلقات برنامج الرابح األأل ؛وقد قام ا&احث باختيار هذه العينة
ما أ ،ÎاÚ فيما يعتقده ا&احث ل²امج الواقع¢ددون تمثل اÉانب اإل امجوبرن

وسيتم توضيح هذا � ا�بحث  ،يمثل اÉانب السلz �ذه العينة فهو كادي�أستار 
  .ا�الث ااص با�راسة ا�يدانية

  :دراسات سابقة: سابعاً

ا�اجستv ال توجد دراسات سابقة � هذا ا�ضمار O مستوى �وث ودراسات 
تلفزيون (ستاذ عبد اNليم 5ود بعنوان لكنÜ وقفت O دراسة لأل ،وا�كتوراه

ذ إهم ماوقفت عليه � هذا ا�ضمار أوتعد من ) � قفص الصورةاإلنسان الواقع 
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 ،ومدى ðعيته ،سباب نشأتهأو ،فكرة تلفزيون الواقعإ� تطرقت ا�راسة 
ج الواقع � العالم ووصف �ت] ل� نواع برامأإ� كذلك تطرقت  ،وسلبياته

  .برنامج

  :مصطلحات البحث: ثامناً

WP��'� <�,=1 �: 

نواع دة تلفزيونية تتضمن العديد من األما(يعرف ا²اء تلفزيون الواقع بأنه 
) types of enunciation(نماط ا|لفزيونية ا|لفظية د(م لألإنها إ .ا|لفزيونية

لعاب ا|لفزيونية، وا�سابقات واأل playful type)(للعz اأو  ا مط اللهوي: ا|ا!ة
، وتنتج fiction type)(وا مط ا�را�  documentary type� �وا مط الوثائ½ 
 لثات واآل

ً
  .)Ï()خر والعالم، وÇر�ها مقاصد �تلفة ليست Hها معلنةتصورا
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  )تلفزيون الواقع مفاهيم ومضامني: (املبحث الثاين

  :والتغيري االجتماعيالتلفزيون 

يتفوق  نهإهم وسائل اإلعالم اÉماهvية ا�عاùة ح« أيعت² ا|لفزيون من 
 نتيجة لقدرته O جذب اال

ً
نتباه من خالل استخدامه للصوت عليها cيعا

نه يقوم إومن ثم ف ،بهار وشدة ا|أث�vا ºقق اإل ،اNر�ة � وقت واحدوالصورة و
كë وسائل اإلعالم قدرة O أعتباره من اب نفسه قتبدور كبv وخطv � الو

bبالقيام  ،!هإفهو يشد ا�شاهد  ،االقناع بعد االتصال الشخ W وال يسمح
ح كبvة من اÉمهور امتيازه بقدرته O استقطاب ðائإ� ضافة إ ،خرآبنشاط 

بقة كذلك الط ،عمار وا�ستويات الفكرية وا�قافية وا|عليميةومن �تلف األ
، لقد اكتسب ا|لفزيون مfنة ال تضا$ � حياتنا )r(غv ا�تعلمة بوجه �م

كبO v  صبح يسيطر بش�أ نهإح«  ،ا!ومية دون غvه من وسائل اإلعالم
مر اoي جعلنا نستعيض برسائله ومعانيه ومعلوماته عن األ)) ��نا ا�عنوي((

 ،ا|عرف عليهو ل اكتشاف العالمخ²اتنا وÐاربنا اoاتية وغv ذلك من وسائ
!ها من إمن تراكم ا�علومات ال^ نتعرض  صبحنا نست½ خ²اتنا ومعارفناأو

وعزز ذلك ثورة ا|كنولوجيا وع] ا�علومات وما جلبته  .)=(مشاهدتنا للتلفزيون
طباق أجهزة وأون ببثه ا�تطور مناز ا بواسطة ذ دخل ا|لفزيإ ،من تقنية حديثة

 اإلنسان �ا جعل  ،ل الفضا- ا�باðاالستقبا
ً
فقد  ،� مأزق حضاري العر� عموما

قنوات  الشباب �ا يبث � رَض تعّ أن إ� شارت بعض ا&حوث ا�يدانية � نتاFها أ
هم الظواهر االجتماعية � الع] اNديث �ا يدل أصبح ظاهرة من أا|لفزيون 
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� تؤديه وا�ور ا�تعاظم اoي  ،اصةO قوة تأثv وسائل االتصال � حياتنا ا
  ،عملية ا|نشئة االجتماعية للشباب

ً
ع ا�ؤسسات وا�نظمات جنب مإ�  جنبا

ولقد زاد تأثv  .¡&يت وا�درسة ودور العبادة وزمالء ا�راسة ،خرىا�ؤثرة األ
ذ تكمن إ ،ا|عرض �ا تبثه هذه القنوات ا|لفزيونية مع بداية ا&ث الفضا-

 أماط السلو�ية ال^ تتعارض نواأل ،ه � ا�ضام# ال^ يبثهاورتخط
ً
مع قيم  حيانا

 )Ï(¢تمعنا العر�
ً
  ، ويشهد العالم ا!وم تنافسا

ً
فزيونية ب# ا�حطات ا|ل شديدا

ومن ثم Çقيق  ،عدد �كن من ا�شاهدين ك²أستحواذ O الفضائية لال
 ،وسائل اÉذب وا|أثv للمشاهدفضل أ !ها وتتسابق |وفvإهداف ال^ تصبو األ

  .)=(ا�ضمونأو  سواء O مستوى الش�

 ا
ً
 أن ا|لفزيون إهذا فإ�  ستنادا

ً
  صبح يمثل متغvا

ً
 او ثقافيا

ً
  جتماعيا

ً
�  مهما

 للمعلومات وا|علم ،حياة ا�جتمع
ً
 رئيسا

ً
تأثv ا|لفزيون يتمثل أن  كما ،ومصدرا

فة تروج لقيم ومعايv وÄ ثقا ،نقلهابا�قافة اÉديدة الوافدة ال^ يقوم ب
إ� ويؤدي تقبلها  ،نماط حياتية ربما ال تتالءم مع الواقع االجتماÌأجتماعية وا

هذه ا�قافة �ا أن  كما ،فfر �ى اÉمهور ا�تل½ �اتأثvات كبvة O منظومة األ
ضائية فالقنوات ال وتعد ،القدرة العا!ة O اخ�اق عقول ا اس وسلو�ياتهم

داة للغزو ا�قا� أذ تم تسخvها وجعلها إ ،االخ�اق برز وسائلأجنبية من األ
اÉمهور إ� ويتجسد ذلك بالرسائل اإلعالمية ال^ توجهها  ،للمنطقة العربية

تبÜ من ذلك د$ واأل ،§اولة تطبيع ا�شاهد O نمط كهذا من الرسائل
مستنسخة عن الفضائيات الغربية الفضائيات العربية بث هذه الرسائل بصورة 
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هذه أن  كما، )Ï(الغرض العام �ذه الرسائلأو  مع تغيvات طفيفة ال تمس اÉوهر
أن  شfل من ال²امج ال^ يمكنأتقدمها هذه الفضائيات تتم بعدة  الرسائل ال^
وسواء ¡نت هذه ال²امج  ،ا�جتمعأو  ثر � ا|كوين ا�قا� للفردأيكون �ا 

 ¡نت برامج سينمائيةأو  ،العائلةأو  طفالات ا�جتمع ك²امج األfفة فئموجهة ل
 أ¡نت أو  ،مسلسالتأو  حلقات تمثيليةأو 

ً
برامج ترفيهية �جرد أو  خبارا

ثر ثقا� � ا�جتمع أمfنيتها O خلق إHها تش�ك � صفة واحدة Ä  ،التسلية
ذه ال²امج بما تبثه من رسائل ثر اoي ت��ه هواأل .الفرد بصورة خاصةأو  ،ك�

 
ً
 آبمع¼  ،غv مباðأو  مستهدفة اÉمهور يكون مباðا

ً
 �جالً  خر قد يكون آنيا

واألثر ) اÉمهور(بل دراك من ا�ستقvÖه O ا�دى الطويل ودون وÌ ويظهر تأثأو 
 ،ضعافهإأو  تدعيم اÐاه قديمأو  خلق اÐاه جديدأو  ضافة معلومةإهذا يتجسد ب

األثر اoي أن  كما ،Îاد سلوك جديدÖالعدول عنه وأو  تمثل � تعديل سلوكي وقد
 وأهؤالء ن إ ذإال يشمل فقط اoين يتعرضون �ا  Çدثه الرسالة ا|لفزيونية

تأثروا به من أو  ذ يتولون نقل ما تلقوهإ ،خرينبعضهم يكون �م تأثO v اآل
ثر مع مؤثرات وبتداخل هذا ا�ؤ ،دوهقرانهم اoين لم يشاهأإ� برامج ا|لفزيون 

  .)=(خرى ºدث ا|غيv ويتم ذلك O وفق نظرية Ñيان ا�علومات O مرحلت#أ

  :دور التلفزيون يف الغرس الثقايف

تؤ�د الفكرة العامة ال^ Ðتمع حو�ا نظريات اإلعالم O قدرة وسائل 
 دراكهم للعواÖفراد واإلعالم � ا|أثO v معرفة األ

ً
 لم ا�حيطة بهم وخصوصا

oلك تعت² نظرية الغرس  ،هذه الوسائل بكثافةإ� فراد اoين يتعرضون لأل
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ً
  ا�قا� ال^ وضعها العالم جورج جvنر تصويرا

ً
فfر ااصة بعمليات لأل تطبيقيا

ور�زت  .ا|علم من خالل ا�الحظةو ،وتشكيل اNقائق االجتماعية ،بناء ا�ع¼
O دوار ال^ تقوم بها وسائل اإلعالم � هذه ا�جاالتاأل هذه ا ظرية)Ï(.  

ولويات ن� �ينا ا�فاهيم وا²ات واألفا�قافة كمفهوم Ä تنظيم رمزي ت
هو قليل  وما ،ونستنبط من خال�ا ا�عايv السائدة �ا هو مهم ،والقيم والعالقات

يفية ا|]ف حيال كما تمدنا ا�قافة بمعلومات عن ك ،وما هو ضار ،هميةاأل
وÄ نظام  ،فا�قافة Ä السياق اoي تصبح فيه ا|جارب واعية ،ا�واقف ا�ختلفة
وÄ تتوسط ب#  ،نتاجها بش� cاهvيإيزداد  ،شياء ا�صطنعةمن القصص واأل

 Ìونظرية الغرس )=(ومن ثم تسهم � *هما ،بهذا الوجوداإلنسان الوجود وو ،
واكتساب  مشاهدة ا|لفزيون بصفة خاصةأو  ا|عرض ا�قا� تربط ب# كثافة

أن  كما ،فfر وا�عتقدات بشأن العالم اoي تقدمه وسائل اإلعالما�عا¸ واأل
تبÜ اعتقاد حول طبيعة العالم االجتماÌ ووجهة إ� مشاهدة ا|لفزيون تؤدي 

وتذهب نظرية ، )æ(عمال ا|لفزيونيةخبار واألر ا�نتقاة ال^ يتم وضعها � األا ظ
 Ìي يتعرض للتلفزيون ولف�ات طويلة ن إ :القولإ� الغرس االجتماoا�شاهد ا

ال صورة مطابقة عن إ ينمو �يه اعتقاد بأن العالم اoي يراه O الشاشة ما هو
شخاص كثي± ا�شاهدة ألجتماÌ لدراك الواقع االإأن  كما ،العالم اoي ºياه

شاهدة ستكون �يهم ن كثي± ا�أل ؛قلأدون وZك اoين يشاهأþتلف عن 
، )<(دراك الواقع بطريقة متسقة مع الصور ال^ يعكسها ا|لفزيونإكO ² أمقدرة 
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� ا|كيف االجتماÌ وليس ا&ا¸  ا|لفزة تش� �مالً أن  وتعت² نظرية الغرس
Ìهنية للواقع االجتماoالأن  كما تعت² ،الرئيس للصور ا vكس فقط يعهذا ا|أث

 ماتمتصه cا�ت انسانية واسعة من اإلعالم أنما Öاستهالك Ø فرد للتلفزة و
ً
يضا

 أل ،خالل ف�ات طويلة من الزمن
ً
من الواقع ويصوغ  ن ا|لفزيون يغرس صورا

 
ً
  نتاجا

ً
أن  ن الفكرة ال^ طرحها جvنر Äأ، و)Ï(يؤثر � سلوك ا�شاهد ثقافيا

oلك تر�ز نظرية  ،تشكيل ا�جتمع اNديثا|لفزيون يعت² قوة مسيطرة � 
ك بعد وذل ،مريكيأثvات ا|لفزيون O ا�جتمع األالغرس ا�قا� O معرفة ت

عمال العنف واÉرائم واالغتياالت � نهاية أظهور موجة من االضطرابات و
Áارتفاع معدالت  وقيام ا اس العادي# بربط ،الستينيات من القرن ا�ا

وب# انتشار  ،ا|غv � القيم ال^ حدثت � هذه الف�ةعنف واÉريمة وال
Áسينيات وستينيات القرن ا�اd � ثبتت ا�راسات أوبالفعل  ،ا|لفزيون

دراك الواقع االجتماÌ بالصور ال^ Öقيام عالقة ب# كثافة ا�شاهدة ووا&حوث 
  .)=(يعرضها ا|لفزيون 

شاهدين يتعلمون نماذج ا�ضمون ا�أن  ا ظرية(هم � هذه ساس األاأل
  .)æ()دراكهمإية ثم يعممون هذه ا�علومات O ويستخرجون منها االستدالالت ال�ور

نماء ا�قا� كون فضل �ذه ا ظرية Ä نظرية األالتسمية األأن  خرونآويرى 
وºدث ذلك نتيجة عملية  ،ا|لفزيون ين� ا�عرفة ويزيدها من خالل ما يقدم

 فتتكون معلومات بارزة �ى ا�تل½ عن ،�عرفة � ا|عرض ا|لفزيو2امتصاص ا
وبسبب كëة ا|عرض |لك ا�علومات يكون  ،اNقائق والقيم والصور اoهنية
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حfمه أاÉمهور يبÜ أن  وذلك بناًء O فكرة ،من السهل اس�جاعها من اoاكرة
 
ً
، )Ï(تاحة ا�طلوبةتلك اإل ذ يعرض ا|لفزيونإ ،للمعلومات ا�تاحة �يهم وفقا

 vأوللتلفزيون تأث O ا�قافة لعدم امتالكهم القدرة öالصغار وقلي O ²ك
أو  واÉما�ت ا�امشية Ñو�ذلك O الصغار � األ ،ا|ميï ب# اNقيقة وايال

�اث، واوضحت األ)=(نهم ضحاياأب# من يصورهم ا|لفزيون O أو  ،قلياتاأل 
قليات |لفزيون Éماهvه من النساء واألل اإلعالمية ال^ يقدمها االرسائأن 

  .العرقية والفقراء تظهر صورة متشائمة وغv مشجعة عن هذه الفئات

ن ا�قصود بعملية الغرس ا�قا� هو ما يقوم به ا|لفزيون من ن� �ذه إ
خرى األ بفعل كثافة ا�شاهدة والعواملومن ثم اعتناق �ا  ،الرسائل وا�عا¸

واNاجات  ،فرادها األا فسية والعمرية وظروف ا&يئة االجتماعية ال^ يعيش في
 لإلال^ يرغب األ

ً
  .)æ(شباع ا ف4فراد اNصول عليها Çقيقا

هداف ااصة بوسائل وا�علومات يتأثر باالحتياجات واأل ن تدفق الرسائلإ
اهتمامات اÉمهور اoي  وال^ تتفق � الغالب مع احتياجات وقيم و ،االتصال

فا|أثv ا|لفزيو2 اoي  ،ويرى العالم من خالW ،يتشبع بالواقع ا|لفزيو2
 ،تتحدث عنه نظرية الغرس هو جزء ال ينفصم عن عملية اجتماعية ديناميكية

�اث وقد دلت األ ،راء وا�عتقداتأثv ال يعكس الصور وال þلق اآلفا|
اoي   Ger benr!ه ا&احث إمن هذه ا�شاريع ما انتÕ و ،وا�شاريع � هذا ا�جال

االستقرار ا|لفزيون يعمل � اÐاه الضبط والغرس ا�قا� اoي ºدثه أن  استنتج
Ìوسلو�يات §ددة ،االجتما vوفق معاي O ومن ثم فإن )<(وتنشئة ا�جتمع ،
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لواقع من تأثvات برامج ات��ه أن  عمل ا ظرية � دراستنا هذه يظهر بما يمكن
من قيم وأفfر وÝيالت  تغرسهأن  سلو�ية � ا�شاهد من خالل ما Çاولنفسية و

أغلب ما يقدم � هذه ن إ بل ،فfر ا�جتمعات العربيةÄ بعيدة عن قيم وأ
وهذا بالطبع قد  ،فfر ¢�ة عن الفكر الغر� واإلعالم الغر�ال²امج هو أ

 
ً
 � ¢تمعاتهم لك يكون ناجحا

ً
ن � ا�جتمعات العربية ا�غلقة يش� تهديدا
للكثv من االعتبارت وا�سلمات ال^ آمن بها ا�جتمع العر� واعتنقها منذ فجر 

  .ا|اريخ وح« ا!وم

ذن سنحاول � الفقرة القادمة Çديد فكرة تلفزيون الواقع وعالقتها بنظرية إ
فfر وا�واقف ال^ اÝذت هم األأو ،ومن ثم مفهوم تلفزيون الواقع ،الغرس ا�قا�

  .من ال²امجوهذا ا وع اÐاه هذا ا وع من ا|لفزيون 

  :فكرة تلفزيون الواقع وعالقتها بالغرس الثقايف

ف�ة التسعينيات من القرن ا�اÁ ح# إ� تعود بداية نشوء تلفزيون الواقع 
اoي يشملهم من  مريكا O الغY والظلمأض ا�ؤلفون و�تاب السيناريو � اع�

ا جومية وحصد ا��ية اإلعالمية وأن  � ح# ،ا احيت# ا�ادية وا�عنوية
ا|ظاهر إ� مر اoي دفعهم األ ،موال ¡ن من نصيب ا�مثل# وا�خرج# فقطاأل
طار منظم من خالل نقابتهم ال^ تتمتع بقوة مؤثرة للمطا&ة �قوقهم ا�ادية إ� 

صحاب ا�حطات ا|لفزيونية اoين ¡نوا أا|حرك ساء لكن هذا  ،وا�عنوية
 يبتغون 

ً
 أو  أوال

ً
v � بدائل وحلول توفر ا|فكإ� الربح ا�ادي �ا د�هم   خvا

فfنت فكرة  ،وÝلصهم من ا�طالب ال^ تقلق راحتهم ،عباء ا�ا!ةعليهم األ
  تلفزيون الواقع حالً 

ً
 .�ذه ا�عضلة مثا!ا

ضواء ا�نتجون ال تتطلب سوى تسليط األ !ها هؤالءإوصل ن الفكرة ال^ تإ
من يؤلفها كما إ� ال Çتاج  ،ال^ سوف Çصل � ا�ستقبل وأO قصص حاصلة 
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ً
�رج إ� مع اNاجة " مؤلفوها "نفسهم أفأصحابها هم  ،فالم� األ ¡ن سابقا

صلي# ألبطال الفكرة اأذلك نتيجة لظروف قد تصيب إ� و�ثل# عند اNاجة 
 ما اجتماعيةإوالظروف ال^ تمنعهم Ä  ،وتمنعهم من الظهور بوجوههم ا�عروفة

طيافه أوتنوعت  ،حل وطبق فعالً إ� و�Ñن ما Çولت هذه الفكرة  ،قضائيةأو 
  ،ب# ا�زل واÉد وا�سابقات

ً
  والá Iاحا

ً
واحتوى  ،وساط ا�جتمعأب#  كبvا

 O أمضمونهfمهور عليه و�ثافة إم بغرسها نتيجة ر ومعاٍن وقيم قافÉقبال ا
حد تطبيقات نظرية الغرس ا�قا� � الوقت أoلك يعد تلفزيون الواقع  ،متابعيه
øاNر وا�عا¸ والقيم ال^ ¡نا ظرية ظهرت بسبب األأن  فكما نعلم ،اfف 

جرائم اتها O هذا ا�جتمع من وانعfس ،مريكييغرسها ا|لفزيون � ا�جتمع األ
ا ظرية وفكرة تلفزيون الواقع أن  والالفت للنظر ،عمال عنف وموجات اغتيالأو

مريكا مع فارق الف�ة الزمنية ب# أوÄ  نفسها ا&يئةأو  نفسه ظهرتا � ا�fن
  .)Ï(الفكرت#

  :ما هو تلفزيون الواقع

جيا لووحد ثمار ا|طورات الÍيعة وا�ائلة � ¢ال تكنأيعد تلفزيون الواقع 
 ،وتقنيات االتصال ،وذلك بسبب تطور ا&ث الفضا- ،علوم االتصال وا�علومات

وهذه اNالة  ،وتعدد قنوات ا&ث ،وظهور ا|لفزيون ا|فاعö ،وشبكة ا�علومات
 ،من ا|طور جعلت الفضائيات تعيش حالة من السباق وا|نافس ا�ستمر

فظهرت برامج الواقع  ،شاهدوا&حث عن اÉديد بهدف االستحواذ O اهتمام ا�
و� حسب فلسفته � العمل اإلعال� ورؤيته اإلعالمية  ،سا!ب متعددةأبطرق و

ويعرف ا²اء تلفزيون الواقع  .فfره وااليديولوجية ال^ Çكمهأرائه وإضافة إ� آ
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نماط د(م لألإنها أ .نواع ا|لفزيونيةدة تلفزيونية تتضمن العديد من األما(بأنه 
اللعz أو  ا مط اللهوي: ا|ا!ة) typesof enunciation(لفزيونية ا|لفظية ا|
)(playful type لعاب ا|لفزيونية، وا مط الوثائ½ وا�سابقات واأل
)(documentary type   وا مط ا�را�)(fiction typeلثات واآل 

ً
خر ، وتنتج تصورا

  ).نةوالعالم، وÇر�ها مقاصد �تلفة ليست Hها معل

اهمته � ويب# مس ،كë من ظاهرة تلفزيون الواقعأن هذا ا|عريف يق�ب إ
أو  ،�دة ا ظرÈ دور الواقع اإلعال� اoي ينتجه � تشكيل اNقيقة االجتماعيةإ

  ،fل االتصال � ا�جتمعشأوÐديد  ،� ا�fنة االجتماعية للتلفزيون
ً
  وÐسيدا

كما يب#  ا " شعب ا�شاهvإ� مشاهv الشعب االنتقال من :"للمقولة ا�شهورة
شfل من ال²امج تمحورت cيعها أ�لم تلفزيون الواقع ظهر بعدة أن  ا|عريف

ما موضو�تها فقد تنوعت ور�زت أ" اNديث االستعراÁ"مر�ز ثقلها O جعل 
Øالعالقات االجتماعية وما يع�يها من مشا O، ياة الزوجيةNكمصاعب ا، 

كذلك اNياة اNميمية  ،Ñيةو�اطر تفكك اNياة األ ،الف العائöوا
 بؤسأن  عن) ام²توايكو(يطا8 وÈ هذا الصدد ع² ا&احث اإل ،شخاصلأل

بق مصدر توتر وÄ ما ¡نت � السا ،اÆرافها وأحياة بعض �مة ا اس وانزالقها 
دة للفرجة صبحت بفضل برامج تلفزيون الواقع ماأوقلق وانكسار فردي 

  .)Ï(وال�فيه
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  :املوقف من تلفزيون الواقع

ولم تمر هذه  ،عندما برزت فكرة تلفزيون الواقع تعرضت للكثv من ا قد
ذ ان²ى �ا كثv من ا قاد و�ن هم �تصون با قد إ ،الفكرة مرور الكرام

 و�ث الكثv من ا�فكرين والكتاب والسياسي# والقانوني# مدى ،ا|لفزيو2
حريص  نهإ :ðعية ومواءمة هذه الفكرة Nرية الفرد ال^ يقول ا�جتمع الغر�

مواج هؤالء ا قاد اÍÆت نتيجًة للجماهvية الكبvة ال^ ألكن  ،عليها
ذ القت فكرتُه اÉديدة شعبية مكنته من االستمرار إ ،حصلت عليها هذه ال²امج

  .)Ï(االنتقادات ال^ تعرض �امع كëة 

  :واقف ال^ ان²ت لفكرة تلفزيون الواقع تباينت ب# موقف# همان ا�إ

 K*	9 :e���'� fP���: 

عدة اÐاهات متفاوتة � رفضها ل²امج الواقع إ� صحاب هذا ا�وقف ينتمون أ
)) كادي�أستار ((لفزيونية العربية خاصًة ال^ تعرضها وستعرضها القنوات ا|

أن  كما ،وغvها من ال²امج)) الوادي((و)) &وم اليجأ((و)) سوبر ستار((و
 أسباب الرفض متعددة أ

ً
هذه ال²امج أن  ذ يعت² بعضهمإخالA أفمنها ما هو  ،يضا

وتدفعه  ،تستغل الفراغ اoي يعانيه الشباب لتشجعه O االختالط والرقص
وتقليد ت]فات مستوردة وغريبة عن  ،السليمأو  لالÆراف عن السلوك القويم

ومنها ما هو سيا÷  ،الشباب فقطإ� و�أنها موجهة  ،ئة العربية اإلسالميةا&ي
 åره أذ يرى بعضهم إوايديولوÐت] اهتمامات ا�شاهد العر� وÝ ما هو إ� نها

وتقوم بتقديمه O ما هو جوهري ومصvي � حياة  ،مبتذل وسخيف � اNياة
 .ا�واطن العر�
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� ا|عميم ال وÄ أفض يش��ون � صفة ا ا�وقف الراصحاب هذأأن  كما
 ،حكم الرفض Ø O برامج الواقع ا�عروفة ال^ تم بثها O الفضائيات العربية

 ذا بالإ� ذ يصفها هذا اNكم بأنها ال تقدم إ
ً
ويعدها مؤامرة  ،ا�شاهد شيئا

  .تستهدف الشعوب العربية اإلسالمية � شخصيتها وطموحاتها

هذه أن  ننا áدإمن اطاب الوعظي وااليديولوå فا|يار  ذا تم Ðريد هذاÖو
 O ا�نطقة العربية

ً
 ،فÒ موجودة � ا�جتمعات الغربية ،ال²امج ليست حكرا

ن هذا ا|يار الرافض ال يتخطى حدود سوسيولوجية اإلعالم ا|نديدية إذا فوبه
نزالقها الÍيع ال) )تلفزيون الواقع((فهم لظاهرة وال^ تعت² �جزة عن تعميق ال

  .)Ï(اتهام cهورها بالسذاجة والسخافة وح« ا&الهةإ� من ا|نديد بها 

 K����g :U>���� h�T*�: 

ذ إ ،يضم هذا االÐاه العديد من ا�واقف ال^ تتحرك من منطلقات �تلفة
نهم ال إذ إ ،برامج الواقع تطرح كنتيجة منطقية لعو�ة ا�قافةأن  يعتقد بعضهم

صبح أحر�ية االندماج االقتصادي اoي  ن ا�قافة � حï بعيد ومنفصل عنيرو
 
ً
طار عو�ة ا�شهد ا�قا� الكو2 اoي إنفهمها � أن  عليناأن  ويرون ،بعده كونيا

أو  �قافة التسلية((وحل §لها ا�جال لـ )) ا�قافة ا�ثقفة((تراجعت فيه 
 أوبهذا )) ال�فيه

ً
 � النشاطات االجتماعية للمواطن ساأصبح ال�فيه §ورا

ً
سيا

ùمن الصعب الوقوف � وجه تيار العو�ة  أنهصحاب هذا الرأي أكما يرى  ،ا�عا
كسب برامج أو ،ال�فيه منطقها ا�قا� اoي ي�عجدى القبول بومن األ ،اÉارف

ومن يشكك فلvاجع الرسائل  ،وال^ تمثل ثقافة جديدة ،الواقع الشعبية الكبvة
لقصvة و ا��fات ا�اتفية ال^ يبعثها ا�شار�ون � هذه ال²امج، كما يهلل ا

نقاذ ا�نطقة العربية من صبحت øورة إلأضهم �ذه ال²امج ويزعمون بأنها بع
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ومعر�ة  ،معت²ين هذه ال²امج بمثابة نمط حياة ورؤية للعالم ،ا|خلف والرجعية
إ� لقد ذهبت ا�غاالة  ،تلفزيونية ترفيهية سياسية � ا�نطقة العربية وليست مادة

فأحد مؤيدي هذا ا�وقف  ،درجة اعتبار تلفزيون الواقع ظاهرة حداثية وتقدمية
من والسالم � كادي� لعم األأستار إ� العالم العر� Hه Çول أن  يتم¼ لو

 ،ي#رهابوال لإل ،وساعتها ال وجود للصوص اoين يÍقون الوطن ،ا�نطقة العربية
ال²امج وا|نديد  رفض هذهأن  بعض مؤيدي فكرة تلفزيون الواقع يعتقدأن  كما

  .نها موجودة � ا�شهد ا|لفزيو2 العر� وتتfثر باستمراربها غv ¢د أل

تع² عن النسبية ا�قافية (االعتقاد بأن إ� لقد مال ا&احث ن] ا�ين لعيض 
ة تأثv ليس لكونها تتمسك بنسبي ،كë واقعيةأهذا ا�وقف بش� منط½ و

ا|باينات أن  خلفية نظرية تكشف عنإ� ستنادها ا|لفزيون وبرا¢ه، بل ال
 مضام# ال²امج ذاك، �أو  ا�قافية ب# الشعوب تنعكس، بهذا القدر

خر ا�طاف، �ذه آمنتجيها �ا وÉمهورها Ýضع، � ن رؤية أا|لفزيونية، و
  .)Ï()ا|باينات

قف# السابق# قام ا�كتور مدحت O ا&عد ا ف4 اoي يب# اÐاه ا�ووللوقوف 
 إ� الوافدة )) برامج الواقع((بو بكر بتحليل الش� اÉديد أ

ً
ن أ( ��نا العر� معت²ا

وZك أا�تابعة ح« إ� برامج تلفزيون الواقع áحت � جذب مالي# ا�شاهدين 
 إ - صبحواأالرافضون 

ً
ما إحداث الفضائية، ا�شار�ة � هذه األإ� # منجذب - ºائيا
نها ا&اب أهذه ال²امج ال^ يرى الرافضون  Ñار جاذبيةأبا�تابعة �حاولة اكتشاف 

صيبوا أما با�شار�ة اNوارية مع اoين Öوالسأم، و ا�فتوح O دنيا ا�لل والضجر
Éر�ت ا!ومية، صبحوا مدمن# يتعاطون اأو ،|هابات مشاهدة هذه ال²امجاب

 
ً
 و��يا

ً
  ).وانشغلوا عن متابعة �تلف القضايا اNياتية §ليا
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نهم أامج للمراهق# وفئة الشباب فقط هذه ال²أن  كدواأكما اكتشف اoين 
هذه ال²امج هدمت أن  وتنازلوا عن قنا�تهم السابقة عندما اكتشفوا ،O خطأ

  .)Ï(بت الفوارق ب# الطبقاتذاأن العازلة ب# ا�راحل العمرية واÉدرا

WP��'� <�,=1 � 2��> �: 

Ï-ن تلفزيون الواقع يتعارض مع فكرة حرية الفرد ال^ يقول ا�جتمع الغر�إ: 
  . حريص عليها نهإ

 .                                       عمل تلفزيون الواقع O تغيv مفهوم القدوة � ا�جتمع-=

æ -فراد ليس بأنه الع# ال�يرة ال^ تدمر األواقع يصف بعضهم تلفزيون ال
 .فقط اoين يشاهدونها بل ا&نية االجتماعية برمتها

 �يات ا�نحرفة ال^ ºاول علم األن السلوإ-<
ً
تهذيبها ورفعها خالق Çديدا

رائز غظها عن طريق توجهها ا�باÆ ðو O تقوم برامج الواقع بايقاصوب األ
 §اولةً كë اÆرافراد األاأل

ً
 .     استثارتها فا

í- »القبول بكل 5ءح O مل الفرد ا�شارك فيها�تقوم هذه ال²امج 
نها ²Ðه O نسيان ذاته وا|طبع بالطبائع إح«  ،يتمكن من ا جاح والشهرة

 .)=(¡نت طبائع رذيلة نْ إ ال^ يفرضها عليه ال²نامج ح«

                                           

��� � ,y2�) ,3��� ,]�O �>�a� �I���* 
��� � ,F1KR 3��V��� ,�� ,�� ,�� ,��* 



−�
�−  

  الدراسة امليدانية: املبحث الثالث

  :ليل عينة الربامجحت

 ،وا�دة الزمنية لل²نامج ،اسم ال²نامج :قام ا&احث بإنشاء جدول يتضمن
ذ قام ا&احث بانتقاء إ .و¢موع الوقت ال% ،وعدد اNلقات ا�تابعة ،واسم القناة

)õ (برنامج Ø مدى شهرين ،حلقات من Oحلقة  ،و Ø مدة)ñê (ثم قام  ،دقيقة
ا�دة الزمنية &ث ال²امج أن  ذ وجدإ ،ج خالل الشهرين�ساب مدة بث ال²نام

دقيقة من ¢موع مدة ) Ä)>õê  ،وستار أكادي� ،و¢ددون ،الرابح األك² :ا�الثة
كما قام ا&احث �ساب  ،ا&ث للقنوات ال^ تعرض ال²امج O مدى شهرين
 :اآلتية نسبالإ� وتوصل  ،نسبة بث Ø برنامج من ال²امج من ¢موع بث القناة

وبرنامج ستار أكادي� %) ÏÛ,<(وبرنامج الرابح األك² %) ÏÛ,<(برنامج ¢ددون 
)>,ÏÛ (%ال²امج تش�ك � نسبة ا&ث نفسهاأن  ووجد.  

  :أهم القيم اليت يركز عليها كل برنامج

 K*	9 :/� 7��'�����i: 

Îابية ال^ ºاول Ø برنامج إنشاء جدول حدد فيه أهم القيم اإلقام ا&احث ب
وقام باستخراج النسب ال^ تب# القيم  ،من برامج الواقع غرسها � ا�جتمع

 ¢موع الوقت عدد اNلقات القناة ا�دة اسم ال²نامج

د ñê الرابح األك²  MBC õ >õêد  

دñê ¢ددون  Úد õ >õêد  

دñê   ستار أكادي�  LBC õ >õêد  

دÏõê ا�جموع   => >æ=êد  
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Îابية ال^ احتواها برنامج القيم اإلأن  ال²امج ا�الثة فوجد ا&احث Îابية �اإل
وبرنامج ستار أكادي� %) íê(وبرنامج الرابح األك² %) Ïêê(¢ددون نسبتها 

)Ï=,í (%إج ¢ددون طابعه برنامأن  واستنتج ا&احثÚاÎ.  

 القيم اال¥ابية ت
برنامج 

 }ددون

برنامج الرابح 

 ك§األ

 برنامج ستار

 كادي�أ

r ا|مسك بالعادات وا|قا!د � � ���� 

t روح التسامح � � ���� 

 ���� � � ا|حدي �

 ���� � � مظاهر االحتشام �

 ���� � � القدوة اNسنة �

 ���� � � االختالط ا��وع �

 ���� � � نكران اoات ©

ª Ìاc العمل � � ���� 

 %�,r¬¬% �¬% rt ¥ابيةنسبة اإل

ف±  ،لوجودها � ال²امج ا ا&احث ¡نت نتيجةً ة ال^ حددهÎابيإن القيم اإل
 ا|مسك بالعادات وا|قا!د واضح برنامج ¢ددون ¡نت قيمة

ً
  ا

ً
ن أل ،جليا

ال²نامج ºاول ترسيخ العادات وا|قا!د العربية واإلسالمية كمساعدة ا�حتاج 
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اول ال²نامج حن إ Îابية بلإوÄ � ¢ملها �دات  ،والوفاء واإلخالص والصدق
كروح ا�بادرة  ،Îابية ال^ تر�ها ا اس�دة إحياء الكثv من العادات اإلإ

ن هذا يؤ�د إومن ثم ف ،وا&حث عن ا�حتاج# ومساعدتهم ومد يد العون �م
من القيم ا�همة ال^ تريد فكرة ال²نامج  وجود روح التسامح ال^ Ä أصالً 

ال�ºة الكبvة � العالم العر�  إيصا�ا وغرسها � ا�جتمع بغية مساعدة هذه
  .من الفقراء وا�ساك#

 إ� إن القيام بمهام كهذه تهدف 
ً
 كبvا

ً
ن أل ،مساعدة ا�حتاج# تتطلب ص²ا

 من ا�هام ال^ يقوم بها األ
ً
فراد ا�جددون تتمتع بالصعوبة ال^ تتطلب نو�

قيمة عظيمة جسدها  وهو ،O األفراد ا�شار�# � ال²نامج ا|حö به ،ا|حدي
 Çد1 إ� األعمال الفاضلة Çتاج أن  وبينوا ،وحاولوا إيصا�ا ،األفراد � ال²نامج

أمر مهم هو إ� لفت االنتباه  )¢ددون(برنامج أن  كما ،وقوة وعزيمة |حقيقها
 للقيام باألعمال ا�همة  ،وأكد عليها ،مظاهر االحتشام

ً
وب# أنها ال تعت² معوقا

oا�البس ال^ يرتديها األفراد أن  فنجد من خالل متابعة ال²نامج ،كرسالفة ا
 النساء مالبس إسالمية

ً
أن  كما ،تعكس ا�قافة اإلسالمية ،ا�جددون وخصوصا

ا|حö و ،وتمتعهم با�قافة العا!ة ،األلفاظ ا�ستخدمة تدل O ر@ أصحابها
  .حافظة عليهاباألخالق العظيمة ال^ يؤ�د اإلسالم ø Oورة ا�

ن ال²نامج من خالل األفfر ال^ إف ،وÈ ما يتعلق بمفهوم القدوة اNسنة
ن من أهدافه أل ،ثبت هذه القيمةأ ،Çقيقهاإ� األهداف ال^ يسà و ،يطرحها

وع�ات  ،ا|خطيطواإلبداع و إبراز قدرات األفراد ا�جددون O القيادة
نهم بذلك إا من قبل األفراد ا�جددون فسابها�هارات األخرى ال^ � حال اكت

األفراد عند القيام أن  و�ا يؤ�د ذلك ،يصبحون قدوة حسنة ألقرانهم � ا�جتمع
ول عن فريق# إناث وذكور ول� فريق قائد مسؤإ� با�هام ا�وFة إ!هم ينقسمون 

  .قرانهأبقية األفراد ويقوم بتوجه 
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وترسيخها � ا�جتمع إظهارها إ� ¢ددون Îابية ال^ يسà برنامج إن القيم اإل
لقاءات األفراد تتم O أن  فا�تابع لل²نامج يالحظ ،ختالط ا��وعÄ ظاهرة اإل

وال يوجد اختالط غÌð v  ،وفق ضوابط ال تتعارض مع ال�يعة اإلسالمية
  ،¡oي ºصل � ال²امج األخرى

ً
واالختالط اoي  ،¡ وم واألكل واÉلوس معا

 أومن سمات ال²نامج  ،خرىفراد � برامج الواقع األºصل ب# األ
ً
العمل أن  يضا

بينهم  ويتقاسمون � ما ،فراد بروح الفريقذ يتمتع األإ ،يتم بصورة cاعية
 �هم هذه القيمة ن بتطبيقيفراد ا�جدداألأن  كما ،!همإتفاصيل ا�همة ال^ تو

ران وÄ نك ،قيمة العمل اÉماÌخرى مكملة لأيصال قيمة إنهم ºاولون إف
  .نانيةاoات وا&عد عن الفردية واأل

ها � ا�جتمع تمثلت � غرسإ� ن القيم ال^ سà إك² فما برنامج الرابح األأ
الوزن إ� نقاص الوزن الزائد و§اولة الوصول إن أل ،برزها قيمة ا|حديأعدة قيم 

يصا�ا إبرز ال^ يعمل O قيمة األوÄ ال ،كبv وصÇ ²د# إ� ا�ثاÇ 8تاج 
مظاهر االحتشام � ال²نامج موجودة بصورة طبيعية أن  كما ،اÉمهورإ� ال²نامج 

  .ومÓنة ومناسبة لثوق العام

ن ا�جهود اoي يقوم به ا�تسابقون Îعل منهم قدوة حسنة §فزة ألقرانهم إ
  .وÐعلهم يقتدون بهم خارج ال²نامج اoين يعانون من مش�ة الوزن الزائد

قيمة االختالط ا��وع متوفرة � ال²نامج العتماده O مبدأ أن  كما
أو  شقيقت#أو  ويتألف Ø زوج من مش��# قد يكونان شقيق# ،ا�نائيات

  .صديق# مقرب# وأزوجة أو  زوج

خاٍل من  أنهكادي� áد أحتوها برنامج ستار هم القيم ال^ اأو�ى استعرض 
هذه القيمة Ä أن  ونالحظ ،Îابية سوى قيمة واحدة Ä قيمة ا|حديقيم اإلال

خذ بنظر االعتبار نوع ��ت فيها ال²امج ا�الثة مع األالقيمة الوحيدة ال^ اش
  .ا|حدي حسب طبيعة Ø برنامج
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برنامج  هم القيم السلبية ال^ ºاول Øأدول حدد فيه نشاء جإقام ا&احث ب
وقام باستخراج النسب ال^ تب# القيم  ،من برامج الواقع غرسها � ا�جتمع

خاٍل من القيم السلبية  )¢ددون(برنامج أن  فوجد ا&احث ،السلبية � Ø برنامج
السلبية ك² ¡نت نسبة وبرنامج الرابح األ ،O ضوء القيم ال^ حددها ا&احث

واستنتج ) õÛ,í(ن نسبة القيم السلبية إي� فكادأما برنامج ستار أ%) íê(فيه 
  . كادي� طابعه سلzأبرنامج ستار أن  ا&احث

 القيم السلبية ت
برنامج 
 }ددون

برنامج الرابح 
 ك§األ

برنامج ستار 
 كادي�أ

r ا|قليد للغرب � � ���� 

t االنتقام � � ���� 

 ���� � � انوع �

 ���� � � مظاهر العّري �

 ���� � � القدوة السيئة �

 ���� � � االختالط غv ا��وع �

 ���� � � نانيةاأل ©

ª العمل انفرادي � � ���� 

 %�,©ª %¬� %صفر نسبة السلبية
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رنامج ستار ك² وبقيم السلبية � برنامج الرابح األهم الأقام ا&احث بتحديد 
خال من القيم السلبية كما تم ذكره  )¢ددون(برنامج أن  � ح# ،كادي� فقطأ

 
ً
ك² تمثلت � قيمة ا|قليد ة ال^ احتواها برنامج الرابح األفالقيم السلبي ،سابقا

 نفسها ويتضمن الفكرة ،كونه عبارة عن نسخة مقتة عن برنامج غر�لللغرب 
احتوى O قيمة سلبية  أنهكما  ،لكن تم ا|عديل عليه !وافق اoوق العر� العام

قصاء مش�ك سبوÌ إلO ا|صويت األالعتماد ال²نامج ثانية Ä االنتقام نتيجة 
قيمة سلبية إ� وهذه القيمة Ðرنا  ،يب¹ فائز واحدأن إ� واحد من ال²نامج 

نه يعمل O غرسها إومن ثم ف ،تفرضها طبيعة ال²نامج ال^ نانيةخرى Ä األأ
ن القيمة السلبية ا�ا�ة تتمثل بالعمل إذلك فإ� ضافة إ ا،وا|أكيد عليه

�ا يزيد من الضغط  ،نقاص وزنهإدي اoي يبذW الشخص اoي ºاول االنفرا
 اoين �يهم حالة �اثلة ،ا ف4 �ى ا�شارك

ً
 نْ إ وح« ،وO ا�شاهدين خصوصا

ال إ ،لفرد يعتمد O نفسهكونها Ðعل الÎابية إبعضهم بأن هذه القيمة تعت²  رَ ر© بَ 
 أبش� يضغط عليه ويدفعه اة الفرد نها � ال²نامج تزيد من معانأ

ً
إ�  حيانا

 . �ا Îعلها قيمة سلبية ،االنهيار وح« ا&fء

|قليد � ال²نامج واضحة ن قيمة اإكادي� فأبرنامج ستار إ� ما بالنسبة أ
 أل

ً
قيمة أن  الإ ،عديل عليهصل مستنسخ عن الغرب مع بعض ا|نه � األجدا

فfر مستوردة التتما` مع القيم العربية أمع نها Çاول ا|طبيع ا|قليد بارزة أل
هدف  نأل ،مظاهر االنتقام موجودة � ال²نامج ب# ا�تسابق#أن  كما ،اإلسالمية

أن  oلك áد ،قصاء منافسه بكافة السبلÖول وØ متسابق الفوز با�ر�ز األ
فريق Îاد نوع من الفتنة بغية ا|لفاظ غv الالئقة إلمظاهر اصام والغvة واأل

حداث مفتعلة هذه األأن  ا�تابع لل²نامج يالحظأن  كما ،ب# بعض ا�تسابق#
ذلك إ� ضافة إخرى أحيان أحيان بل ح« مكشوفة � v من األومقصودة � كث

صل مستوردة وغريبة جتماعية Ä � األإال²نامج ºاول غرس قيم و�دات  نإف
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يمكن االنسجام معها � ا�جتمع عن ا&يئة العربية واإلسالمية قد تتالءم و
فfر ال^ ºملها فاأل ،لكن � ا�جتمعات العربية ال يمكن ذلك ،الغر�
حالل قيم وتقا!د غربية من Öو ،Îابيةمج Çاول سلخ الكثv من القيم اإلال²نا

نها 5ء طبيý ال أظاهرة الغناء وترسيخها O مع مثال ذلك §اولة ا|طبيع أ
كذلك مظاهر العّري وا�البس غv ا�حتشمة واالختالط  ،عيتعارض مع ال�

إ� ضافة إ ،والعالقات العاطفية غv ا��وعة ا�خالفة �نهج اإلسالم اNنيف
وتمثل صورة من صور ابتذال ا�رأة  ،الكثv من ا�شاهد ال^ Ýدش اNياء

  ،نسانيةإغv أو  وتصويرها بطريقة غv الئقة
ً
الÆطاط من ا ويعكس انطبا�

  نْ إ والالشخصية �ا
ً
 þالف نظرة ا�جتمع العر�  ،¡ن ا|عبv صحيحا

ً
وهذا حتما

^ يصنعها القدوة الأن  نسانيتها، كماإسال� اoي يكرم ا�رأة و�ºم اإل
  ،عراف الغربيةال²نامج تتالءم مع األ

ً
عراف العربية مع األ وÝتلف Hيا

ن إسف فومع األ ،دمها ال²نامج قدوة سيئةن القدوة ال^ يقإoلك ف ،اإلسالمية
 
ً
مة الكثv من � األأن  الكثv من الشباب العر� ا�سلم قد تأثر بها متناسيا

 ،الشخصيات ال^ مثلت وتمثل عن جدارة القدوة اNسنة ال^ Îب االقتداء بها
Ì من العمل اÉمانانية وþلو ج يؤ�د O العمل الفردي وO األال²نامأن  كما

جل نفسه أÇقيق ذاته والعمل من إ� ن Ø متسابق يسà أل ،ونكران اoات
  .بغية الفوز والشهرة
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  :االستنتاجات

  :قام ا&احث با|وصل للنتائج اآلتية

Ï- ات نفسية و سلو�ية � ا�شاهد منvتعت² برامج الواقع بما ت��ه من تأث
حد تطبيقات نظرية الغرس أفfر وÝيالت أتغرسه من قيم وأن  خالل ما Çاول

øاNا�قا� � الوقت ا. 

تغرسها برامج الواقع ا�ستنسخة عن الفكر أن  فfر ال^ Çاولن القيم واألإ-=
 .نها تهدد هذه القيمإفfر العربية اإلسالمية بل لغر� ال تتالءم � ¢ملها مع األا

æ -و الربح وغرس  برامج الواقع ا�قتبسة عن الغرب هدفها ال�فيه والتسلية
ا�جتمعات العربية إ� و§اولة تسويقها  ،القيم السائدة � تلك ا�جتمعات

 .اإلسالمية

حريص  نهإ :هذه ال²امج تقيد حرية الفرد ال^ يقول ا�جتمع الغر� نإ -<
 .عليها

í- إ� الوسيلة ا�ؤدية و ،نماط العو�ةأحد أبرامج الواقع تمثل  نإ Ä ذلك
 .م عربيةأ¡نت  جنبيةً أية القنوات الفضائ

ñ- اول نإÇ مفهوم القدوة � ا�جتمعأن  برامج الواقع vتغ. 

Û- نإ  Üمل الطابع ا�يÇ ^جاءت ) اإلسال�(ظهور برامج الواقع ال 
ً
Çديدا

 .كنتيجة طبيعية للرد O ال²امج ا�قتبسة من ا&يئة الغربية

õ- من خ نإ Üحياء إ�دة إترسيخ و الل §او|ها برامج الواقع ذات الطابع ا�ي
 .ÎاÚنها تتمï بالطابع اإلإا��و�ة فأو  فfر الفضيلة ا�نسيةالقيم واأل

è-أzانب السلÉمل اÇ ن أل ؛غلب برامج الواقع ا�ستنسخة عن الغرب
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§اولًة بذلك  ،ختالط وا|عري¡أل ،طابعها عول� وÇاول تصدير ثقافات جديدة
 .!هاإ�صدرة صيلة للمجتمعات انسخ ا�قافة األ

Ïê- Ä قيمة تش�ك بها برامج الواقعأقيمة ا|حدي ëك. 

  :التوصيات

Ï-ورة بناء منظومة إعالمية عربية إسالمية هادفة تø فضح O عمل
سة عن الغرب ذات الطابع السلz !ها برامج الواقع ا�قتبإا�خططات ال^ تر� 

  .دمة لفرض العو�ة O ا�جتمعات العربيةدوات ا�ستخاأل ىحدإعتبارها اب

øورة فرض الرقابة اإلعالمية O هذه ال²امج ا�قتبسة من قبل اÉهات -=
قيم ال تنسجم لوجود ل العربية للحد من §اولة ن�ها الرسمية ا�ختصة � ا�و

 .مع قيم ا�جتمعات اإلسالمية

æ - O اهتمامات نتاج برامج ذات طابع تنموي نهضوي تإالعمل vقوم بتغي
 فئة الشباب

ً
القضايا وا�شاØ ال^ إ� نظارهم أوتوجيه  ،اÉمهور العر� وخصوصا
 .تواجه ا�جتمعات العربية

نتاجها من قبل إذات الطابع اإلسال� وا|وسع � دعم وتشجيع برامج الواقع -<
ات فfرها حسب مقتضيأية واإلسالمية والعمل O تنويع الفضائيات العرب

 .ا�رحلة و�واجهة ال²امج ذات الطابع الغر�

í- مهورÉورة القيام بدراسات إعالمية واسعة بقصد معرفة اهتمامات اø
 .Îاد ا�عاÉات ا�ناسبةإتأثره بأفfر برامج الواقع بغية ومدى 
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  للقائم باالتصال) اخلصائص االجتماعية(سوسيولوجيا 

  يف اإلعالم اإلسالمي  

  يسرى خالد إبراهيم . د

  ة اإلسالميةاجلامع –كلية اإلعالم 

  بسم اهللا الر5ن الرحيم

{�n�o�pq�r�s�t�u�� ���vw�x�y�z�{�|��}�~�_�z _^J!�� :
S�c  

  مدخل

 
ً
وما أحدثه من  ،للتطورات الÍيعة والكبvة � ميدان االتصال واإلعالم نظرا

وما توفره ال²امج ا�ينية  ،تغيvات � العملية االتصا!ة بكافة أش�fا وصورها
ذ تمكنت القنوات إ ،رفية أساسية � عملية ا|نشئة االجتماعيةمن مضام# مع

اإلسالمية من تشكيل روافد معرفية وثقافية للجمهور ا�سلم بكافة ðاه 
 
ً
علينا دراسة هذه العملية وعناùها  ومكوناته ومستوياته ا�قافية، أصبح لزاما

ش°ت اÉة ا�وا&حث عن أسا!ب �ثية أكë حداثة �ع ،برؤية ومنظور جديد
ذ يمتد ثراء ا�فهوم ا�يO Ü أساس مايقدم ا�اعية إال^ رافقت هذه ا|طورات، 

oلك فتعدد  ،توضيح وتفسvإ� �اجة أو  ،من معلومات (ئبة عن أذهان اÉمهور
W  ،ا��ة واختالف اÐاهاتهم الفكرية وا�عرفية وأسا!بهم � العرض واإلقناع

الرسالة اإلسالمية ألكºð ²ة من ا�جتمع ا�سلم، و�ا دور كبv � وصول 
وW دور � Çديد األدوار  ،لإلعالم من أهمية � حياتنا وتأثO v نشاطاتنا ا!ومية

أو  وهنا تظهر شخصية ا�تحدث ،كما يسهم � عملية اإلقناع ،وا|أثv � ا�قافة
راءه آاهم عنه !تقبلوا ورض ،ومدى قبول ا اس W ،القائم � االتصال ومfنته
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نهم يتأثرون بمقدار جاذبيته وطريقته � إذ يصبح مصدر ثقة ا�تل½ بل إ ،ودعوته
ن معظمنا يعتمد O أ(ذ يرى ولð ²ام إ )Ï(عرض األفfر واNجج ال^ يقدمها، 

  ).�رجات اإلعالم � الكثv من القضايا العامة وااصة

�قافية تضج بالقضايا الفكرية منها السياسية فقد أصبحت الساحة العربية وا
 أن  oلك áد ،وال^ تطرح لالستهالك وا قاش ،والفلسفية وا�ينية

ً
هناك تمازجا

ننا áد أكë هذه إومع ذلك ف ،ب# ا�تبن# للفكر الغر� وا�ناùين للفكر العر�
، )=(افات أخرىكونها ¢�ة من ثقلالقضايا بعيدة عن العقيدة واألفfر األصيلة 

هناك عالقة تباد!ة � ا�جتمعات اإلنسانية أن  ويرى علم االجتماع اإلسال�
فfنت ال�يعة أساس Ø  ،� الفطرة الب�ية� احددها اهللا سبحانه وتع

فاÉما�ت اإلنسانية من وجهة  ،O هذه األرضاإلنسان خلق أن  ا|بادالت منذ
عالقات ا|باد!ة السلو�ية ا�ستمدة من نظر اإلسالم عبارة عن أنماط � ال

تعمل O بناء ا�جتمع � أنظمة اجتماعية �ا دور � الضبط االجتماÌ  ،ال�يعة
فهناك �مالن أساسيان يربطان ب# أنماط  )æ(واNفاظ O الكيان اإلنسا¸، 

  :)<(العالقات ا|باد!ة للبناء االجتماÌ اإلسال�

  القات � ا�جتمع صادرة من منبع واحد وهو ðع اهللا Ø أنماط العأن  :األول

ل? تربط ب#  ،وتنت� بأنماط وصور �تلفة ،وجود وحدات بنائية بديلة :ا4ا3
هم اoين يتكفلون عملية نقل الرسالة وا��ة وا�صلحون  ،Ø األنماط وا�صدر
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   .وال�اث � ا�جتمع

لفضا- ا|لفزيو2 ساهم � Çطيم االنتشار الواسع للبث اأن  و�ا الشك فيه
وساعد O ن� الوÌ وا|ثقيف  ،عزلة اÉمهور األ� � العا�# العر� واإلسال�

  .ا�يÜ � ا�جتمعات ا&عيدة وال^ تنت� فيها األمية

 
ً
من بد للقائم# O االتصال  التساع ال�اث ا�قا� اإلسال� فال ونظرا

العتبار حيوية العالقة القائمة � ع] ا|قنيات االجتهاد مع األخذ بنظر ا
والمناص  ،وب# اإلسالم وا�يمقراطية ،وا�علوماتية اÉديدة ب# اإلسالم واNرية

وب#  ،من مالحظة مدى أهمية االق�ان وا|الحم ب# قيم اNرية وا�يمقراطية
ا�ول  ، وذكرت دراسة أجريت � اÇاد إذا�ت)Ï(آ!ات ومنهجيات االجتهاد

ذ بلغت � قناة أبو ظz إ ،تب# اهتمام القنوات العربية بال²امج ا�ينية ،العربية
=æ ،í قناة الكويت وم] من ¢مل ال²¢ة ا|لفزيونية األسبوعي تسا� Èة وÛ ،

í ح# ي�اوح عدد السا�ت � قنا¯  تسا� �Û  #ا|ون4 واألرد¸ ب)ñ -í (
 
ً
من أكë ا�تابع# لل²امج ا�ينية هم من أن  ا�راسة كما ذكرت ،سا�ت أسبوعيا

، )=(سنة) ê -íê=(والنساء ب#  ،ةنس) ê-íê<(وت�اوح أعمارهم ب#  ،كبار السن
ومع ذلك فأن موضوع القائم باالتصال اإلسال� لم يأخذ بعد حقه � االهتمامات 

  .تعدد ا�راسات اإلعالمية وتنوعهامع ا&حثية 

 خصائص أن  والشك
ً
من ا|فاعل  ا|قنيات االتصا!ة اÉديدة قد خلقت ��ا

 
ً
  ،عما ¡ن عليه � السابق þتلف جذريا

ً
� حدوث انقالب �  فfن سببا

  �ا ساهم ،االÐاهات وا�فاهيم
ً
Nر�ة  � كc Íود ا�جتمعات اإلسالمية تمهيدا
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مهمة لإلعالم فقد أصبح ا|لفزيون ا!وم وسيلة  )Ï(متصاعدة Ýرجها من سباتها، 
فإذا ¡نت ا|كنولوجيا بمعناها الواسع Ä جانب ا�قافة  ،وا|عليم وا|ثقيف

ويسيطر بها  ،� العالم اارåاإلنسان ا�تضمن ا�عرفة واألدوات ال^ يؤثر بها 
فا�عرفة العلمية Ä ا|طبيق  ،O ا�ادة |حقيق ا تائج العلمية ا�رغوب فيها

تقدم  ا مفاهيم اللغة وال�يعة والعقيدة أن  ال^ استطاعت العل� للتكنولوجيا
  ،ا�ينية � ال�اث اإلسال�

ً
Çرير العقل  إ� تهدف ،لكن بأسا!ب أكë تنويرا

 ،األفfر ال^ غرسها الرعيل األول من مفكري األمةإ� العر� من القيود والعودة 
ستنساخ هذه األفfر فليس ا�دف ا ،أمثال ابن حزم والشاطz وابن ختون

واآلراء بل العمل O توظيف ما Çويه من نزعة عقالنية كمنطلق لعالج ا�جتمع 
وتعمل ال²امج ا�ينية Ð Oذير قيم وأنماط  )=(فكر الع] ومنطقه، إ� باالستناد 

سلو�ية � ا�جتمع بما ينسجم وتعا!م اإلسالم اNنيف بهدف خلق ا|فاعل 
ال²امج ا�ينية � فضاء ا|نشئة  أدت فقد ،ة واÉمهورا&ناء ب# الوسيل

وأثرت � خلق جيل من الشباب ا�لÓم وا�عÓ بعقيدته ورسا|ه ال^  ،االجتماعية
، فهناك موضو�ت دينية تم Ðميدها عæ( ²(اإلنسانية cعاءإ� Hف بنقلها 

� إخراج تلك  فكرين اإلسالمي# ا�تنورين Çدo 1لك أصبح أمام ا� ،السن#
وهذا العمل بالطبع سيجابه بمقاومة من اÉمهور  ،ا�وضو�ت من ��ها األسطوري

�اجة  ،جيلإ� اoي توارث تلك األشياء من جيل  Òبراعة ومثابرة إ� ف
،  )<(وتصحيح تلك ا�فاهيم ،واجتهاد مناسب# لغرض ا|صدي �ذه ا�وضو�ت

نموي يتسم بالشمو!ة ومن أهم أهدافه هو هو إعالم ت )í( فاإلعالم اإلسال�
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  )Ï(:ا|غيv االجتماÌ وللعملية ا|نموية حسب رأي ا�فكرين �ا أبعاد عدة منها

Ï- åا&عد اإليديولو.  

 .ا&عد اNضاري -=

æ - 	ا&عد ا�و. 

  .ا&عد اإلداري -<

 اإلنسان بناء (وان أول ما تهدف إ!ه ا|نمية هو 
ً
وتهيئ �م سبل  بناًء معنويا

�Ö و ،وتزيد قدرتهم O الق واالبتfر ،كv ا�وضوÌ � �تلف ا�سائلا|ف
 ،و§و األمية بكل أش�fا ،إثراء الوجدان بالقيم الروحية وا|قا!د األصيلة

وÇقيق جو ديمقرا}  ،وÖزالة Ø الضغوط ا فسية واالجتماعية ،وÖشاعة ا|فاؤل
 واإلبدا ،تزدهر فيه Ø طاقات الفكر االق

ً
بناء إ�  ع الفÜ الرفيع وصوال

  :)æ(ز أهداف ال²امج ا�ينية باآل¯برأ²اء وºدد ا )=()األمة

  .عريف بأحfمها وأصو�ا وقواعدهان� العقيدة اإلسالمية وا�ين اإلسال� وا|- 

§اولة ا�حافظة O تعا!م ا�ين والسلوك اإلسال� وا|عريف باNضارة -
 .اإلسالمية 

 .يةف بال�اث اإلسال� وا�قافة العربا|عري-

دحض ا��وى ا�غرضة ضد اإلسالم وتصحيح الصورة ا�شوهة عنه �ى -
 .الغرب
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 .صة ا�قيم# خارج ا&الد العربيةتصحيح ا�فاهيم ااطئة �ى ا�سلم# خا-

ف ا|وعية بأهداف االهتمام بتعليم اللغة العربية لغv ا اطق# بها بهد-
 .Nنيفاإلسالم ا

القائم باالتصال اإلسال� هو  )Ï(ن ا&حث عن سوسيولوجياإفبعد Ø هذا ف
 لموضوع معقد 

ً
  كونه ºتل مfنا

ً
� ا|حكم بتدفق ا�علومات وا�عارف  متمïا

تصحيح مكنونات ا�جتمع من  ويمتلك األفfر والقيم والقدرة O ،من جانب
ا�عوة مازالت � طورها األول ولم فا�راسة السوسيولوجية للقائم# ب ،خرآجانب 

 ،Çظ بعد باالهتمام الالزم إذا ما قورنت باهتمامات األ�اث � ا�جاالت األخرى
  .خاصة دراسة ا�حتوى وديموغرافية اÉمهور

وÖذا أردنا Çليل شخصيات القائم# باالتصال اإلسال� فإننا نواجه إشf!ة � 
فال مع¼  ،ن ل� نشاط غرضه ومقصدهأل ،أنواع نشاطات ا�عوة اإلسالمية

oلك ¡نت رساالت األنبياء عليهم السالم  ،هدف W وال مقصد لنشاط ال
��r�s} :�اكما � قوW تع ،واضحة وليست (مضة � �t�u�v�

w�x�yz _��G���� :��	 – ��
c  اهللا Ùكما ¡ن أصحاب رسول اهللا ص
وما Ä ا�راحل  ، اإلسالمعلية وسلم يدر�ون منذ ا&داية ما مع¼ دخو�م �

، وقد انقسمت أ�اث القائم )=(اNتمية ال^ سيخوضونها باعتناقهم �ذا ا�ين
  :)æ(¢مو�ت Äإ� باالتصال حسب االهتمامات ا&حثية 

Ï-ة عينة من ¢تمع القائم باالتصال¢مو�ت اهتمت بدراس.  
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  .نياتهاتطور وازدهار العملية االتصا!ة وتق O¢مو�ت ر�زت -=

æ -ا�راسات السلو�ية ال^ اهتمت بعد O ة نماذج لقياس ¢مو�ت ر�زت
 .االح�افية

شملت عدة  ،¢مو�ت اعتمدت O عينات منتظمة و�ثلة ¢تمع ا&حث-<
 ،واالح�افية ،¡لفية ا|عليمية واالجتماعية للقائم باالتصال ،§اور �ثية

وااللÓام وا|فا¸ � العمل  ،والرضا الوظي± ،يةوالقيم اإلخبار ،وا|وجهات ا�هنية
 .من قبل القائم باالتصال

االختالفات وا|باينات � ا�راسات اإلعالمية ال^ اهتمت بالقائم# ومع 
دراسة  فمثالً  ،Ø الزوايا ال^ تش� هذه العمليةإ� باالتصال إال أنها لم تنظر 

þتلط األمر O كثvين � Çديد من  القائم باالتصال � اإلعالم اإلسال� قد
هو ا�ذيع أم معد ال²امج أم هو ا�فكر أ ،هو القائم باالتصال � اإلعالم اإلسال�

Üإ ؟أيهما ينطبق عليه مصطلح ا�اعية ؟اإلسال� والعالم ا�ي 
ً
قد þتلط  ذ أحيانا

ا�راسة  تoلك اهتم ؟فما هو اNكم ا�ناسب � هذه اNالة ،ا�وران بدور واحد
 :بتوضيح اÉوانب اآلتية

  .من هو القائم باالتصال اإلسال� -١

 .لقائم باالتصال اإلسال� وخصائصهأهمية دراسة ا -٢

 .اÐاهات القائم باالتصال -٣

 .ا�اعية وا�جتمع -٤

  :¯كننا هنا Çديد ا�نهجية باآلويم



−�T�−  

  :أمهية البحث

ل من خالل تنظر هذه ا�راسة � إشf!ة سوسيولوجيا القائم باالتصا
وا�قاربات ا&حثية ال^ اهتمت بهذه  ،استعراض أهم ا|وجهات ل� منهما

إ� واNاجة  ،متغvات القائم باالتصال � العملية االتصا!ةإ� وا|طرق  ،العملية
فال�اث العل� وا�عرÈ � حقل علوم  ،دراسة هذا ا&عد ا�هم � االتصال

ننا � هذه إoا ف ،سوسيولوجية القائم باالتصال� إاالتصال واإلعالم مازال �اجة 
ا�راسة نستعرض مفاهيم مهمة توضح من هو القائم باالتصال � اإلعالم 

 ،اإلسال� من خالل ا|فريق ب# ا�اعية اoي يقدم ا�ادة العلمية ا�تخصصة
vي يتو� عملية ال�ح وا|وضيح وا|فسoمج ومقدم ال²نا ،وا�فكر اإلسال� ا

 إ ،اoي يقوم باإلعداد لل²نامج وترتيب فقراته
ً
 ،با|عاون مع ا�اعيةأو  ما منفردا

  .وÇديد اإلجابات ا�ناسبة لفهم وÖدراك اÉمهور

  :مشكلة البحث

  :مش°ة اqحث بالتساؤالت اآلتية يمكن صياغة

هو ا�ذيع أم ا�اعية أم أم باالتصال � اإلعالم اإلسال� من هو القائ -١
  ا�اعية أم ا�فكر اإلسال�؟ ا�ذيع

 ما مفهوم Ø منهما � العملية االتصا!ة من خالل ما يقدم؟ -٢

 هل هناك Ýصصات فرعية � اإلعالم اإلسال�؟ -٣

وهل  ،cهورهإ� كيف يتوجه القائم باالتصال � اإلعالم اإلسال�  -٤
 þتار cهوره أم þتاره اÉمهور؟

ها � القائم باالتصال � ما Ä اصائص وا�قومات الواجب توفر -٥
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 اإلعالم اإلسال� وخصائص ا�اعية ا اجح؟ 

  :أهداف البحث

وÇديد ا�فهوم �  ،تقديم إطار نظري �فهوم القائم باالتصال اإلسال� -١
الفرق ب# القائم باالتصال ا�اعية ا�فكر والعالم والقائم باالتصال 

  .مقدم ال²امج وا�عد وا�حرر

 .ب ا�مïة ب# Ø من ا�اعية وا�قدمبيان أهم اÉوان -٢

Îابية والسلبية � القائم# تسليط الضوء O بعض اÉوانب اإل -٣
 .باالتصال اإلسال�

 .يكون عليه ا�اعية اÉيدأن  تقديم نموذج �ا يمكن -٤

توضيح أهم اÉوانب ال^ يتمï بها ا�اعية � اإلعالم اإلسال� عنه �  -٥
 .ا�جاالت األخرى

  :بحثمنهج ال

ذ يرتبط ا&حث الوص± بدراسة واقع األحداث إيعتمد ا&حث ا�نهج الوص± 
استنتاجات إ� والظواهر وا�واقف واآلراء وÇليلها وتفسvها بغرض الوصول 

، وÈ هذا ا&حث تم انتخاب ¢موعة من القائم# باالتصال اإلسال� من )Ï(مفيدة
بهدف Çديد ا�كون  ،آخر مفكرين وعلماء من جانب وÖعالمي# من جانب

  .Îابية � هذه الشخصيةم باالتصال واÉوانب السلبية واإلاالجتماÌ للقائ
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  :عينة البحث

وتم اختيار العينة بصورة  ،عينة ا&حث هم القائمون باالتصال اإلسال�
وÇددت العينة بفئة من ا��ة ا�فكرين  ،عمديه بناء O متطلبات ا&حث

د من مقد� ال²امج ا�ينية إلجراء ا|حليل واÉوانب ال^ وعلماء ا�ين وعد
  .ير�ز عليها القائم باالتصال

  :من هو القائم باالتصال اإلسالمي: احملور األول

� صناعة اإلعالم يعد القائم باالتصال هو ا�حور الرئيس � العملية 
O وفق معايv فهو ا&عد األساس اoي يعتمد عليه � تشكيل الرسالة  ،االتصا!ة
إيديولوجية ا�ؤسسة  و�ذلك ،وO وفق خلفيته وتفكvه وÖيديولوجيته ،ومقاييس

  .اإلعالمية ال^ يعمل فيها

  فمن هو القائم باالتصال اإلسال�؟

  وما Ä مfنة القائم باالتصال � العملية االتصا!ة؟ 

  وما Ä خصائص واÐاهات القائم باالتصال؟

 (شخص §�ف  فالقائم باالتصال هو
ً
 ºاول ا|أثv � ا اس ل? يتبنوا أفfرا

 ،مراض ا فوسأطبيب اجتماÌ يعالج  فهو ،معينة يشعر أنها øورية ومهمة
وزعيم  ،وسيا÷ � بيته ،فهو قائد � §يطه ،ويصلح أوضاع ا�جتمع الفاسد

موظ± أن  ذ يؤ�د العديد من ا�راسات وا&حوث � ميدان اإلعالمإ )Ï()لفكرته
وسائل اإلعالم من §ررين و�تاب ومقد� برامج يؤثرون � ا�ادة اإلعالمية من 

vذف وا|غيNل ا�عارف  ،ومن ثم يتحكمون � طبيعة ا�علومات ،خالل اfوأش
إن للمت�م# دور كبv � فهم ( :ذ يقول ابن رشدإ .اÉمهورإ� ال^ يتم نقلها 
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وحسب  ،اoي يقولونه بطريقتهمن إ ع²ونالعقيدة من خالل ما يقولون وما ي
وأسلوب طرحهم للمسائل العقلية والعلمية قد يفرغ  ،فهمهم للمادة ا�عرفية

oلك ينب� االنطالق من  ،قد يغنيها باNكمأو  ا�فهوم من اNكم ال^ يتضمنها
   )Ï()عليهما ا ظام وال�تيب الثين � العالم بوصفهما Ðليات للحكمة ود!الً 

  ؤدييو
ً
  القائم باالتصال دورا

ً
نه ي�ك أل ؛� العملية االتصا!ة اس�اتيجيا

كونه يش�ها O وفق معايv ومقاييس وضغوط مؤسساتية، ل ،بصماته O الرسالة
يصور الواقع  ،الن القائم باالتصال عن طريق انتقائه للمعلومات واختياره �ا

ن إ( :ويقول رستون ،جتمع بأÑهاالجتماÌ والسيا÷ وا�قا� اoي يعيشه ا�
وا�حرر يؤثر � الصحة الفكرية  ،الطبيب يؤثر � الصحة الفïيولوجية �رضاه

أن  ذ يرى كوهنإ ،فللقائم باالتصال دور مهم � Çديد أجندة اÉمهور) لقرائه
ليس بناًء O اهتماماتهم  ،�تلف الشعوبإ� العالم ينظر بصفة �تلفة 

 ،Öنما O اارطة ا�رسومة �م من قبل الكتاب وا�حررينو ،الشخصية فحسب
  ؤديفالقائم باالتصال ي

ً
 � Çديد أجندة اÉمهور دورا

ً
  .)=(مهما

وتقع O �تقه مسؤو!ة بناء هذا  ،فالقائم باالتصال هو قائد رأي � ¢تمعه
 ومن أهم .تسميمه باألفfر والقيم ا�دامة للمكون االجتماÌأو  ،ا�جتمع

  :)æ(ما يأ¯خصائص القائم باالتصال � ا�جتمعات اإلسالمية 

Ï- ميع وصياغة ووضع الرسالة اإلعالميةÐ O ةðي�ف القائم باالتصال مبا
  .اÉمهورإ� � ش�ها ا ها- 

=- 
ً
 � أو  ،قد يقوم القائم باالتصال بصياغة الرسالة منفردا

ً
قد يكون عضوا
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 .أدية ا�همة ذاتهافريق من القائم# باالتصال |

æ - مسؤو!ة 
ً
يعد القائم باالتصال من ا احية القانونية واألخالقية مسؤوال

وهذا  ،مباðة عن الرسالة اإلعالمية ال^ ي�ف O صياغتها وصناعتها للجمهور
،  jour nalists ،communicator(يتطابق مع اللغة االنكلïية � التسمية مثل 

news men (. 

قائد للرأي ºدث تأثvات كبvة � ا�جتمع من خالل ما ين� من وا�اعية ك
وذلك باالعتماد O  ،تنوير ا�جتمع وتثقيفه بأصول ا�ين وعلومهإ� أفfر تهدف 

 )Ï(:�مل#

وÄ خاصية من خواص اإلºاء ال^ Ðعل الفرد يتأثر –ا�حا¡ة إ� ا�يل -
 
ً
  بمشاهدة اآلخرين وهم يسلكون سلو�

ً
 ،يقومون بعمل من األعمالأو  ،معينا

ïمتم Ìوخاصة إذا ¡ن ذا مر�ز اجتما.  

وهذه  ،ثقة اÉمهور با�اعية �ا دور كبÇ � vديد مستوى االستجابة - ا�قة -
 
ً
  تتطلب جهدا

ً
من ا�اعية � §اولة كسب ثقة اÉمهور ونيل رضاه |حقق  متمïا

 .الرسالة اإلعالمية أهدافها

اإلعالمية اإلسالمية أسلوب تعامل اÉمهور مع ا��ة  وقد حددت ا ظرية
vعلهم � موضع ا�قة وا|أثÐ ^هنية الoلك  ،ح« تكون بذلك الصورة اo

م أي خروج وّ ن نقأو ،علينا وضع ا��ة � ا�fنة االجتماعية وا�ادية الالئقة بهم
�ن يتخذون ا�ين  من جانبأو  ،سواء من ناحية ا��ة ووسائل اإلعالم ،O ذلك

 |حقيق مآربهم
ً
  .ستارا

القائم باالتصال كونه þضع لضغوط ا�ؤسسة إ� ننظر أن  ننا Îبأكما 
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اإلعالمية والسياسية فهو نتاج ا ظام اoي تعلم فيه و�² وترO B �داته 
  .)Ï(وتقا!ده وقيمه

  :أمهية دراسة القائم باالتصال اإلسالمي–احملور الثاين 

ن مؤðات أهمية القائم إا�ول اإلسالمية Ä دول نامية ف &يةن (وأل
  : )=(باالتصال � ا�ول ا امية تتطابق مع مؤðات القائم باالتصال اإلسال�

Ï- دول نامية منهمكة � �ططات ومشاريع Ä إن (&ية ا�ول اإلسالمية
ال قوية و�ططات ا&ناء والتشييد ال^ تتطلب شبfت اتص ،تنموية تربوية

   .وفعالة

مهمة وعديدة  أدواريقوم بأن  إن القائم باالتصال � ا�ول ا امية مطالب-=
وهو حلقة الوصل ب# القمة  ،فهو ا�ر� وا�حلل وا�حفز O ا|غيv وا|نمية

 .والقاعدة

ذ يمكن Çديد هذه إ ،يرتب أولوياته حسب األهميةأن  وO ا�اعية
  : )æ(¯األولويات باآل

Ï- فراده بالعبادة ،وجل ز© توحيد اهللا عَ إ� ا�عوةÖووصفه بكل صفات  ،و
وÄ القضية األو� ال^ تصدت �ا ا�عوة  ،وت&يهه عن ال�يك ،الكمال

  .اإلسالمية من ا!وم األول

��w}خر ومافيه من بعث وحساب وح� وجزاء يمان باهللا وا!وم اآلاإل-=

x�y�z�{��|�}�~�_�̀�a�b�c����z _��=�q�q :	 – 
c. 
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Ð،  Øسيد §اسن اإلسالم وبيان مزاياه وتقريب مفاهيمه وحقائقه للناس-<
 .حسب استعداده ومدار�ه

í-بيان طرق العبادات من طهارة وصالة وحج وز�ة وجهاد. 

ñ-اءðديد طرق ا�عامالت الصحيحة من بيع وÇ. 

Û- بربه ونفسه وا�جتمعاإلنسان بيان ا�نهج السليم لعالقة. 

õ-ببيان م vثره العاجلةآال�غيب � عمل ا. 

è-الصعيد العام وااص O رامNالل واNبيان ا. 

Ïê-عن ا�نكر Ò األمر با�عروف وا. 

ÏÏ-جةNاربة ا�ذاهب ا�دامة ودحضها با§. 

Ï=-اربة ا&دع السارية � حياة ا�سلم# من عقائد وسلوك§. 

Ïæ -ثارهآهيب عمل ال� وبيان تر. 

حسب قول و ،وتتوقف مقدرة ا�اعية O اإلقناع وا|أثO v عوامل كثvة
 أنهإن اإلقناع يتحقق عن طريق شخصية ا�ت�م إذا جعلنا نعتقد ( :أرسطو

 أو  هناك صفات معينةأن  ومع¼ هذا ،يمكن تصديقه
ً
معينة تتعلق  ظروفا

اء علم االتصال ويرى الكثv من خÏ( ²()بشخصية ا�رسل تساعده O اإلقناع
   :)=(�ا يöباالتصال  #هناك حاجة ماسة �راسة القائمأن  واالجتماع

Ï-ي يoكحراس ومراقب# يتمتعون بصالحية نقل  قومون بهبسبب ا�ور ا
 .cهورهمإ� مهم �ورهم و نظرتهم ا�علومات وا�عارف للتعرف O أسلوب فه
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فيه O  ار ا&vوقرا} اoي تعملا|حقق � تأثv ا�ؤسسة اإلعالمية واإلط-=
 .ا�نتج ا ها- للرسائل

æ - الفية االجتماعية والقيم الشخصية والقوان# ا�هنية vتقييم تأث
 واألخالقية O عملية االختيار وا�راقبة ال^ يقوم بها ا�اعية؟

فا�اعية هو القدوة اNسنة ال^ يصبو إ!ها Ø مسلم � ا|مثيل بمبادئ 
 أو ،سالماإل

ً
 :�اويتضح ذلك ا�بدأ من قوW تع ،لقوW ن يصبح سلو�ه مطابقا

{t�u�v��w�x�z _��:I�� :��c ذ تتسلسل مراتب القدوة � ا ظرية إ
أصبح خلقه أن  درجة إ� اoي وصلملسو هيلع هللا ىلص اإلعالمية اإلسالمية ابتداء من الرسول 

أدبÜ ر� ( :ملسو هيلع هللا ىلصو�ما قال ) رÁ اهللا عنها( القرآن كما � قول السيدة �ئشة
zفأحسن تأدي()Ï(  يكون �م � أن إ� و�ذا دعت ا ظرية اإلعالمية اإلسالمية

����Á�Â}رسول اهللا أسوة حسنة  � �� �Ã�Ä�Å�Æ�Ç� �È�É�� ��Ê��� � �� � �Ë�Ì�Í�Î�� �� � �� � �� � �� ��z 

_X�qi\� :��c  سنة ال^ أخذت بها ا ظريةNنظرية القدوة ا O وقد ترتب
كما اإلنسان ف ،جديدة Ä نظرية الطاقات والقدرات األساسيةاإلعالمية نظرية 

   .)=(خرآإ� الطاقات والقدرات من شخص وÝتلف هذه  ،طاقة� اخلقه اهللا تع

  :اجتاهات القائم باالتصال: الثالثاحملور 

ذلك االستعداد العقö والعصz اoي يتكون نتيجة (يعرف ا&ورت االÐاه بأنه 
 )æ()واoي يوجه استجابة الفرد إزاء األشياء وا�واقف ا�ختلفة ،للخ²ات ا�توا!ة

 
ً
 للمعتقدات وا�يول السلو�ية وتنعكس هذه  وتمثل االÐاهات نظاما

ً
متطورا

فاالÐاهات ا فسية ال^ يتحمل  ،االÐاهات O عملية االتصال بصورة مباðة
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 ،ثر � عملية االتصالالفرد ا�ستقبل للرسالة تؤأو  ا�اعيةأو  القائم باالتصال
Ä ديدها من قبل خ²اء االتصالÇ اهات تمÐفهناك ثالثة ا)Ï(:   

  :اجتاه الداعية حنو نفسه

فثقته بنفسه مستمدة من  ،ذ يؤثر اÐاه ا�اعية Æو نفسه O مدى فاعليتهإ
  .وتبدأ هذه ا�قة منذ النشأة األو� لتاعية ،وثقته بمعلوماته ،قوة رسا|ه

  : اعية حنو اجلمهوراجتاه الد

وهو من العوامل ا�همة ال^ تتحكم  ،ويقصد إحساس اÉمهور �ب ا�اعية
ذ يتب# حب ا�اعية Éمهوره من خالل إ ،فشل العملية االتصا!ةأو  � áاح

ذ أكدت ا ظرية اإلعالمية اإلسالمية O هذا إ ،اهتمامه واح�امه Éمهوره
 من الود واNب ب# ا�اعية ن يتعايش مع واقع cهوأو ،ا�ع¼

ً
ره !خلق جوا

يشار�هم أن  وÈ إطار هذه ا�عاملة Îب O ا�اعية وهو يعامل ا اس ،واÉمهور
m��q: جاه كما � قوW تعا�أو  مالأو  لونأو  حياتهم اليفرق بينهم بسبب جنس

vu�t�s�rl  ]جراتNا :Ïæ[.  

  :اجتاه الداعية حنو املوضوع

 وÄ من اÉوانب 
ً
نسمع §اøة أو  ا�همة ال^ Çدد فاعليته فعندما نقرأ مقاال

بد  فال ،ا�تحدث Æو ا�وضوعأو  يتكون � أذهاننا انطباع عن اÐاهات الfتب
إ� كما � قوW تع ،والبد من اإلخالص قبل العمل ،لتاعية من االقتناع قبل اإلقناع

�©�£�¤��mعندما حث رسوW الكريم O إعالن ا�عوة  �̈§�¦�¥
�̧ ��¶�µ�́ �³�²�±°�̄ �®�¬�«�ªl ]األنعام :Ïñ=، Ïñæ[  

                                           

�� �� ,y2�) 3��� ,(�$)� #$�� ,X��i 5!� �Jk���−���−���* 



−���−  

وþتار من قصص  ،وáده ºرص O مسألة االقتناع واإليمان با�عوة
  .ويقدمه بأسلوب جذاب وشيق ،السابق# ما يؤ�د هذا ا�ع¼

تبعاها O أوربت  ،وهكذا ر�زت ا ظرية اإلسالمية O أهمية اإليمان لتاعية
ومهما ¡نت  ،شدةأو  لعميق وا�ابت اoي اليÓعزع مهما صادفته §نةاإليمان ا

  ،ح« لو ب½ هو وحده ا�ؤمن بها ،ضعف وقلةحالة من 
ً
اإليمان اoي  وهو أيضا

 
ً
  ،يتحمل ما Çمل)  اهللا عنهرÁ(جعل بالال

ً
وسمية  ،يستعذب ا ار وصهيبا

  .تستخف بالقتل

  :الداعية واتمع: رابعاحملور ال

لفرد يتأثر سلو�ه با ظام اإلدراä وا�عرÈ اoي كونه عن العالم ا�حيط إن ا
 ،فراد ينظمون إدراكهم ومعتقداتهم وأفfرهم � أشfل ذات مع¼ مع#واأل ،به

ويفÍون هذه ا�در�ت O وفق ا�حيط بهم، فللمر�ز االجتماÌ لتاعية دور � 
تعد من ا�قومات الرئيسة  جاح أية ذ إ ،ا ظام االجتماÌ واالقتصادي للمجتمع

ليس � تاريخ ا�عوات دعوة كتب �ا ا جاح بد�ة � مؤخرة الصف و ،دعوة
Ìا�عوة اإلسالمية لم تتأخر إال عندما أهمل شأن ا�عوةن إ بل ،االجتما، 

 
ً
  وعندما Çالفت عوامل كثvة O وضع ا��ة � مؤخرة الصفوف اجتماعيا

ً
 وماديا

 
ً
ا ساعد O اهÓاز الصورة اoهنية لتاعية �ى اÉمهور من خالل ال��ï � وأدبيا

إلشاعة جو من  ؛O اآلخرينوتعميمها O بعض الصفات اoميمة �ى بعضهم 
ذا قارنا ب# موقف وسائل Öو، )Ï(و�نت الصحافة الرائدة � هذا ا�جال ،عدم ا�قة

ا قدمته ا ظرية اإلسالمية áد اإلعالم من ا�اعية وموقف القرآن الكريم كم
 
ً
  فارقا

ً
براعنا ومع أنها ملسو هيلع هللا ىلص ينادوا رسول اهللا أن  فالقرآن يأب O ا�سلم# ،كبvا
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áده � وهذا  ،من الر�ية أي اNفظ إال �جرد ا|باسها بكلمة توهم عند ا!هود
 Wتعا�قو: m¬«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£l ]ا&قرة :

وتستمد هذه  ،تدال � Ø األمور والعباداتن اإلسالم دين وسطية واعوأل ]<<
 Wعيتها من قوð تعا�الوسطية: m�`�_�^�]�\�[�Z

fe�d�c�b�al ]ا&قرة :Ï>æ [ ا�وازنة ب# األمور Ä فالوسطية
فا�اعية يقدم ðوحه  ،ا�اعية واÉمهورأو  وب# عن]ي ا�رسل وا�ستقبل

 وتفسvاته وÇليالته �ش°ت اNياة وºدد أه
ً
لق جو من ا�قة  دافه سلفا

فاإلعالم  ،وتعد عالقة اإلعالم با�ين عالقة تباد!ة )Ï(ا�تبادلة بينه وب# cهوره، 
أداة فعالة لتعوة ا�ينية واNفاظ O ال�اث اإلسال� من نصوص وطقوس 

و�ا دور مهم � تشكيل القيم والعادات  ،ن صلة اإلعالم با�ين قويةإف ،وشعائر
معظم ا�ثقف# العرب O اختالف اÐاهاتهم أن  وتظهر ا�راسات )=(وجهات، وا|

O فراد � ا�جتمعات حد ا�وابت � تكوين شخصية األأا�ين أن  متفقون
ذ ال يسأل اÉمهور إ ،ذ ال يزال االعتبار ا�يÜ يغلب O بقية االعتباراتإالعربية 

 )æ(هو �الف لتين أم مطابق W،  بل يسألون هل ؟أم خطأ يحهل هذا الرأي صح
vماهÉلك يعت² ا�ين أداة |عبئة اo، Üا�ي Ìألنه  ،فالبد من االهتمام بن� الو

  .بالغ األثر � استقطاب اÉماهv يش� �مالً 

وهذا يوضحه اNديث  ،وا ظرة اإلسالمية للتغيv تتفق والفكر اإلسال�
 )<()يوم القيامةإ� جر من عمل بها أو من سن سنة حسنة فله أجرها(يف ال�

ÎاÚ � حياة خالل قدرته Ç Oقيق ا|غيv اإلفدين اإلسالم هو دين صالح من 
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ل�يعة مبناها إن ا)(ر5ه اهللا(وذلك حسب رأي ابن القيم  ،ا�جتمعات والشعوب
 ور5ة ،وÄ عدل Hها ،ومصالح العباد � ا�عاش وا�عاد مكَ حِ ـوأساسها O ال

وعن  ،اÉورإ� ف� مسألة خرجت عن العدل  Hها، وحكمة Hها، ومصالح Hها،
بث، فليست من العإ� وعن اNكمة  ،ا�فسدةإ� وعن ا�صلحة  ،ضدهاإ� الر5ة 

 ،فقد عمل اإلسالم من خالل د�ته O ن� أفfر اv والفضيلة )Ï()ال�يعة
اإلسالم هو دين حضارة أن  بتتثأن  كما تمكن الكثv من ال²امج ا�ينية

فحث O  ،وتقدم يواكب ا|غيv ويتقبله بما يناسب أسس ا�نطق والعقل
واح�  ،لق سمعكأcع قلبك عند تالوته وسماعه وا :االنتفاع بالقرآن بالقول

، )=(ملسو هيلع هللا ىلصنه خطاب للب� O لسان رسوW الكريم إف ،حضور من þاطبه به سبحانه
يتمتع بها ا�اعية من أن  سالمية جوانب معينة Îبoلك فقد حددت ا ظرية اإل

Äو Èحيث ا�ستوى ا�قا� وا�عر)æ(:  

Ï-إ� ألن معرفة ا فس نصف الطريق  ،مستوى معرفة ا�اعية عن نفسه
  ،ا جاح

ً
ن إدراك ا�اعية �ذه Öو ،�عرفة أنفسهم هم ا��ة وأكë ا اس احتياجا

  .دمها�عرفة يؤثر O ا�ضمون اoي يق

ن قدرته ا�عرفية تؤثر O مدى أل ،مستوى معرفة ا�اعية للموضوع-=
ينقل بفاعلية أن  وال يستطيع ،فهو لن يتمكن من نقل موضوع ال يعرفه ،فاعليته
 
ً
 .ال يفهمه موضو�

æ - مهور ال^ تعد من أهم العوامل ال^ تساعدÉمستوى معرفة ا�اعية عن ا
 .á Oاح دعوته

                                           

�� ��>:�� 42� ,=>J���� %8'�� 3�] ,��52 ,��E�V� #$�� ,�SS�¹ ,#�� , �� * 

�� �,(�08N[� 5>°8��� |�"qK�8�� ,5�� �M ¢3�I� �>�) � ,�$�� 3�] ,��52�TT
�� ,��* 

�� �� ,y2�) 3��� ,(�$)� #$�� ,X��i 5!� �Jk����−����* 



−���−  

  ،ا�اعية للظروف ا�حيطةمستوى معرفة -<
ً
  أي فهم الواقع فهما

ً
 .موضوعيا

 :)O)r هذه ا�قطة تتوزع ثقافة اLاعية O عدة ²اور أهمها: ثقافة اLاعية

م وÄ أهم عدة بالنسبة لتاعية ومصادرها القرآن الكري :ا4قافة اإلسالمية-
  .وغv ذلك من العلوم اإلسالمية وتفسvه والسنة ا بوية والفقه

يدرس ا|اريخ ال أن  تعد من ا�سلمات لتاعية الن عليه :ا4قافة ا&ار³ية-
 .الع² والعظاتالستخالص لالهتمام 
زئياته وتفصيالته وÖنما 

ن اللغة بنحوها وùفها الزمة لسالمة اللسان أل :ا4قافة األدبية واللغوية-
 .وصحة الفهم �ا

مثل علم  ،بأصول العلوم اإلنسانية يلم ا�اعيةأن  أي :ا4قافة اإلنسانية-
كونها مواضيع وثيقة لا فس واالجتماع واالقتصاد والفلسفة واألخالق وا|اريخ 

 .بمختلف اÐاهاته وميوWاإلنسان الصلة بموضوع 

وÄ حصيلة ¢موعة  ،اÉمهورإ� وÄ الطريق للوصول  :ا4قافة اإلعالمية-
ث وفنون ا|حرير واإلخراج ونظريات من العلوم مثل علم ا�اللة ومناهج ا&ح

 .علوم الرأي العام وا��ية والعالقات العامةإضافة إ� اإلعالم 

يستفيد ا�اعية من  ،وÄ تقوم O ا�الحظة وا|جريب :ا4قافة العلمية-
كما تساعده O معرفة القضايا ، العلمية � تأييد وتوضيح مفاهيمها�قافة 

&يان  رآن وتوضيحها وðحها وتقديم اNجج وال²اه#ا�تعارضة مع مفاهيم الق
 .الصواب فيها

ا²ة ا�يدانية والعملية من خالل ا|واصل مع ا�جتمع بمش°ته ومتغvاته 
 .اNياتية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية
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  :اLراسة ا&حليلية للقائم باالتصال O اإلعالم اإلسالv: اJحور اYامس

 للقائم# باإلعالم اإلسال� � � ضوء ه
ً
 جزئيا

ً
ذه ا�راسة نقدم مسحا

واخ�نا �ذا عينة عمديه قصديه بما يناسب وسياقات  ،الفضائيات العربية
وقد تم تقسيم القائم# باالتصال اإلسال� O نوع# O وفق جدول#  ،ا�راسة

وا�ا¸ مقدم ) خصصالعالم وا�فكر اإلسال� ا�ت(األول يوضح القائم باالتصال 
  ،ال²نامج اإلسال�

ً
 من مقد� ال²امج أن  ذإقد تتقاطع األدوار  وأحيانا

ً
كثvا

  .اoين يعدون ال²امج ويقدمونها هم أيضا د�ة

  :وفيما يأ¯ اÉداول
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 7P� �	V� aBc 

 k�#.(/� kCCl��� �# ��C�*�� 7���'�a W,4��– V'� �#�m'� QV�#���,c 

القائم 

 باالتصال
 القناة اسم ال§نامج

ا�مهور 

 اJستهدف

الش� 

µال§ام 
 اJدة موعد ا&قديم

 دñê أسبوÌ حواري �م دريم طريق ا�داية عالء بسيو¶

Lحواري �م الشارقة بيانية�سات  ²مد خا Ìأسبو ñêد 

²مد مصط¸ 

 ¹مل

مفاهيم 

 إفتائية
 حواري �م اقرأ

يوم# � 

األسبوع 

السبت 

 واالثن#

ñêد 

 ñê أسبوÌ حواري �م اقرأ الرد اÉميل راº سعيد

 مصط¸ حس«

خدعوك 

فقالوا اÉزء 

 ا�الث

 الشباب اقرأ

متعدد 

  األشfل

 منوع

Ìأسبو ñê 

HمZن 
اوى فت

 النساء

اقرأ 

 واJحور
 د¬� أسبو� حواري النساء
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  )Ï(: وفيما يأ¯ جدول يب# نسبة االهتمام با�وضو�ت

 7P� �	V�aDc 

 % ا|كرار ا�وضوع

 %Û >Ï ،Ïõ حكم ومواعظ

 %ÏÏ ،ÛÛ = عجاز عل�إ

 %Ï í ،õõ تاريخ إسال�

 %Ï í ،õõ عقيدة

 %Ï í ،õõ مفاهيم

 %Ï í ،õõ فكر إسال�

 %Ï í ،õõ الوةت

 %Ï í ،õõ إسالم سيا÷

 %ÏÏ ،ÛÛ = سvة

 %ÏÛ Ïêê ا�جموع
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� هذا اÉدول يتب#  ا القصور � تقديم برامج توضح العقيدة الصحيحة 
% í ،õõذ ش�ت نسبة إ ،وت�ح للجمهور ا�سلم أهم اÉوانب وأخطرها � اNياة

مضة وت�حها للجمهور بش� و�ذلك ال²امج ال^ توضح ا�فاهيم اإلسالمية الغا
غلب ال²امج تر�ز O جوانب ا�وعظة واNكم واألمثال أأن  وáد ،مناسب

نعم Ä مفيدة � اÝاذ الع² عن %) Ï ،Ïõ<(وقصص الصاN# ال^ ش�ت نسبة 
لكن هناك العديد من اÉوانب ال^ Îهلها اÉمهور مثل اإلعجاز  ،األول#

إ!ه اكتشافات الغرب بإثبات األدلة وال²اه# O العل� � القرآن وما وصلت 
وحكمة االق � ذكر بعض أنواع  ،علمية القرآن � خلق الكون والسماء

تر�ï وبناء إ� Hها أمور �اجة  ،األطعمة ومرات ذكرها وتفسv ذلك ا|كرار
ل دور القائم � االتصاوهنا ي²ز  ،عل� جديد بهدف عرضها O اÉمهور ا�سلم

  .قناعية ال^ يتبعها � إبراز اNجج وال²اه# إلثبات اNقيقة العلميةوالطرق اإل

�ï عليها والفئة ال^ وفيما يأ¯ ðح لألفfر ال^ ºاول Ø داعية ال�
  )Ï( :يستهدفها

Ï- ويعتمد  ،مفكر إسال� يهتم بال�اث وا|اريخ اإلسال� -§مد عمارة. د
ولة اإلسالمية بناء O معطيات تارþية بهدف تنوير ا|حليل السيا÷ لقيام ا�

ورفع الوÌ  ،وتعريفهم با|اريخ العر� اإلسال� ،ا�جتمعات العربية واإلسالمية
اÉماهvي بنقاط القوة ال^ يتمتع بها الفكر العر� بهدف زرع ا�قة � نفوس 

  . اÉماهv ا�سلمة
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ويعتمد تقديم  ،قضية العقيدة السليمةير�ز � برا¢ه O  - :§مد هداية. د -=
ويؤ�د  ،وðح ا�داخالت ا&الغية �ا ،تفسv ل�مات جزئية من القرآن الكريم

ø Oورة ا|فسv ا&الe الصحيح للقرآن الكريم بهدف فهم العقيدة 
 
ً
  اإلسالمية فهما

ً
فقدم  ،صابتهاأÝليصها من ا&دع والشوائب ال^ و ،صحيحا

 ).ا�ين القيم، وطريق ا�داية(مج ا�ينية منها العديد من ال²ا

æ -وهو أستاذ � علوم األرض ومهندس ب�ول يعتمد  - :زغلول ا جار. د
تفسv ا ظريات العلمية وذكرها ا�سبق � القرآن الكريم &يان مظاهر اإلعجاز 

ويؤ�د ø Oورة فهم  ،مثل خلق الكون والسماء وا&حار ،العل� � القرآن
 القر

ً
  آن فهما

ً
كونه ذكر العديد من ا ظريات العلمية � علوم الفïياء  ،علميا

 .سنة من اكتشافها وÖثباتها Ï>êêوالكيمياء والفلك والطب قبل 

>-�fعمر عبد ال:- #Nوأهل بيت الرسول  ،يعتمد مآثر الصحابة والصا
�لق الوÌ  الستخراج الع² ،وحياته مع أزواجه وبناته ،والسvة ا بوية السمحة

إ¸ أحاول ن� اإلسالم ب# ( :وهو يقول � ذلك ،ا�يÜ ب# اÉمهور ا�سلم
 ا�سلم# 

ً
 أل ،ومن ثم ب# غv ا�سلم#أوال

ً
 ن الكثv من ا�سلم# اليعرفون شيئا

 
ً
 .)من تراثهم عن تارþهم وال يفقهون شيئا

í-عبلة الكحالوي. د:-  
ً
م الصاNة ألل داعية إسالمية اÝذت �ا أنموذجا

وهدفها معاÉة ا�ش°ت  ،ا�سلمة |كون قدوة لنساء هذا اÉيل من األمهات
األÑية بروح العاطفة واإلرشاد ا�يÜ من خالل توجيه وتثقيف ا�رأة ا�سلمة 

وðح Ø ما þص ا�رأة  ،وتوعيتها بدقائق ا�ين اإلسال� ،بأصول ا�ين وðائعه
 .ين واألمور ال�عيةا� منمعرفته  إ� وما Çتاج

ñ-ديث عن إ� مثال للفتاة ا�سلمة تتجه � برا¢ها - :نواره هاشمNالشباب با
اهللا باالعتماد O أحاديث إ� ا�سلمات البسيطة ¡لوضوء والصالة وا|قرب 
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وقصص من ا|اريخ وسvة ا�صط. عليه أفضل الصالة والسالم بهدف تثقيف 
وøورة ا|مسك با�وابت اإلسالمية من  ،دتهموتعريفهم بأمور عقي ،الشباب

 .خالل ذكر أمثلة ومواعظ عن السلف الصالح وبيان أهم ا�واقف اإلنسانية

Û-د .bمNتتناول العديد من  ،أستاذة ال�يعة � جامعة دمشق - :!نا ا
ا�وضو�ت اNساسة � اNياة الزوجية وبطريقة جريئة ومتحفظة � ذات الوقت 

أن  الفكرة دونإ� ف�اها تصل  ،تيار العبارات ا�باðة وا�قيقةمن خالل اخ
 .وÄ تساهم � ن� الوÌ ا�قا� وا�يÜ ب# نساء ا�سلم# ،Ýدش اNياء

õ-و�دة ير�ز برا¢ه �  ،داعية شاب قدم العديد من ال²امج -:عمرو خا�
vة ا بوية، خواطر قرآنية، والس(برز ما قدم أمن  ،شهر رمضان بش� يو�

، وحقق برنا¢ه األخv قصص وقصص الصحابة وا|ابع#، وأسماء اهللا اNس¼
 آالقر

ً
  ن áاحا

ً
ذ نال موقعه ا�رتبة األو� من الزوار إ� رمضان العام ا�اÁ  كبvا

Áكونه ابتكر طريقة جديدة � تقديم قصص األنبياء ،خالل شهر رمضان ا�ا، 
وðح ا�عجزات ال^ رافقته لvي  ،oي شهد اNدثا�وقع اإ� وذلك باoهاب 

كما قدم برامج  ،الشبابإ� وهو يتوجه بصورة مباðة  ،ا�شاهد اNقائق عن قرب
ا|fفل واإلنتاج  نÇدث ع ،cاهvية أساسها ا|وجيه الفكري اإلسال�

 ) صناع اNياة(وا|طوير مثل برنامج 
ً
Nياة ا(O قناة دÚ برنامج بعنوان  وحا!ا

 ).واألمل

è-مد سعيد رمضان ا&و}. د§: - vالعديد من  ،مفكر إسال� وداعية كب W
وير�ز O األخالق اإلسالمية وøورة  ،ا�ؤلفات � فقه السvة والقيم اإلسالمية

وºاول تصحيح العديد من األخطاء والشوائب ال^ نالت من  ،ا|مسك بها
اب هذا التشويه ويفÍه للرد O ويعطي أسب ،شخصيات عربية وÖسالمية

األصوات ا�دامة ال^ تعمل O تشويه الشخصيات اإلسالمية بهدف تفريغ 
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 .ا|اريخ اإلسال� من §تواه بهدم شخوصه ومفكريه

Ïê- ال�مات  -:5د الكبي4أ .د vا&الغة وتفس O مفكر إسال� ير�ز
العربية و�Öدة بريقها من خالل القرآنية وÖمfناتها � اللغة بهدف إحياء اللغة 

 .بيان بالغة القرآن وسحر ألفاظه

ÏÏ-االت  -:ض القر2ئ�. د¢ Èقدم العديد من ال²امج الوعظية واإلرشادية و
وتفسv  ،وناقش العديد من القضايا ا�ينية منها قصص القرآن ،متنوعة و�تلفة

ا�جتمع بش� إ� جه فهو داعية يتو ،ومش°ت الع] ،وسvة الصحابة ،القرآن
ويمتاز باألسلوب الواضح  ،�م لكن بعض موضو�ته تهتم بالشباب بش� خاص

 .والسلس والبساطة واالس�سال � الÍد

Ï=-ال�يف Uالشخصيات ا-:§مد بن مو O العربية ير�ز vإلسالمية غ
عن áازاتها � ا|اريخ وما قدمته لإلسالم من ن]ة وعون ودفاع إويب# أهم 

 .العقيدة

Ïæ -مدى ع� سنوات برنامج ا|الوة � القرآن -:أيمن سويد O ن واآل ،قدم
وÎمع � برنا¢ه ب# اNديث ا�باð واNوار بهدف  ،يقدم برنامج إتقان ا|الوة

 .تصحيح ا|الوة للمشاهدين وتعريفهم بأهم القرآءات � القرآن

Ï> -فئة الشإ� يمتاز بتوجهه  - :طارق سويدان 
ً
وتنوع � تقديم  ،باب (&ا

 ðمثل  ،أسلوب ا دوات واالستطال�تإ� حواري إ� ال²امج من حديث مبا
  ،وهو برنامج يعتمد اNوار بأسلوب ا دوة ،برنامج الوسطية

ً
�تلفة  ويتخذ أشfال

 ) صناعة القائد(من االستطال�ت ومشار�ت اÉمهور وبرنامج 
ً
يعتمد  ،أيضا

اعتمد فيها اNديث ) قصة ا هاية(و) أحسن القصص(امج أسلوب ا دوة وبرن
ðا�با . 
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  اخلامتة واالستنتاج

  :ننا نستنتج مايأ�إ ما تقدم فوبناء `

Ï-  ذير قيم وأنماط سلو�ية � ا�جتمع بما ينسجمÐ O تعمل ال²امج ا�ينية
  .وتعا!م اإلسالم وقيمه وðائعه

=- Éم ¡ن لل²امج ا�ينية دور � تثقيف اÓمهور وخلق جيل من الشباب ا�ل
 .الواÌ بالعقيدة

æ - مهور ا�سلم تمكن العديد من القائم# باالتصال اإلسالÉمن كسب ثقة ا �
ا�سلم بأمس اإلنسان عجابه بما قدم من معلومات وðح �وضو�ت ¡ن Öو

 .اNاجة إ!ها

>-  
ً
ر مستحدثة ونماذج � العرض وا|قديم بأفf اÝذت ال²امج ا�ينية أشfال
îب#  ،ومبتكرة � اإلنتاج ال²ام Üا�ي Ìزيادة الو O ت � قدرتهاïتم

 .اÉمهور ا�سلم

í-  هناك عدد من ا��ة العراقي# � قنوات فضائية عربية يعدون مفخرة للعراق
v خسارة  ذاته وهم � الوقت ،� نقل رسا|ه بالعلم وفقه ا�ين والفكر ا

 .نه لم يظفر �²اتهم وعلومهملإلعالم العراA أل

ñ-  Ø ابيات فهذه اإلمعÎين لم تتضمنهم العينة إoن هناك العديد من ا��ة ا
  ،¡ن �م فعل سلO z ا�عوة

ً
� ان]اف ا اس عن ا�ين  و�نوا سببا

  ،اإلسال�
ً
  ألنهم أعطوا مثاال

ً
وعدم  ،لتعوة بأسا!بهم ا�تشددة تارة سيئا

وعدم مواكبتهم لظروف وتطورات الع]  ،ور تارة أخرىفاعليتهم مع اÉمه
 .ومعطياته من جانب آخر

Û-  أول مع كذلك مازالت ال²امج اإلسالمية � Òما حققت من تقدم وتنوع ف
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سواء من  ،الطريق و�اجة لالبتfر وا&حث عن اÉديد |حس# ا�ستوى
أو  ا|قديم والعرضاÉوانب الفنية � أو  اÉانب العل� وا�عرÈ وا�علوما¯

فما زال  ،قناÌ ا�تبعة � عرض اآلراء واألفfر واNججأسا!ب االتصال اإل
اإلعالم اإلسال� þطو خطواته األو� ولم يتخذ بعد الش� اoي يؤهله 

ب و�ذلك مازال يعا¸ اإلهمال � اÉوان ،!كون بمستوى إعالم متقدم
 ا&حثية وا�راسات اإلعالمية أل

ً
من ا�راسات كهذه بما تقدم من ن نو�

 
ً
 .� تطوير اإلعالم اإلسال� وتقدمه فروض ومعطيات تساهم كثvا

  :التوصيات

Ï-  ياتFمن أهم ما نو� به هو أهمية تدريس اإلعالم اإلسال� � أقسام و
والعمل Ý Oريج �بة من اإلعالمي#  ،اإلعالم كجزء من اإلعالم ا�تخصص

داد وتقديم برامج دينية تتفق وأسلوب ع] ا��ة القادرين O إع
  .ا�علومات

تفعيل العالقة ب# ا��ة واÉمهور و�Í اNواجز بينهم بهدف خلق حالة من  -=
 .ا|فاعل ا�ثمر ب# ا�اعية واÉمهور

æ - ريج د�ة آن ال�يات تهتم بدراسة علوم القرهناك عدد مÝ ن والفقه هدفها
 ،� وبيان أهم خصائصه ومقومات áاحهتدرس اإلعالم اإلسالأن  oا يفضل

 ،ويفضل االبتعاد عن أسلوب ا�علم والطالب � تقديم ا�ادة اإلسالمية
و§اولة إذابة اNواجز ب# العلماء وا��ة وcهورهم !حقق اإلعالم اإلسال� 

 .هدفه

� ع] ا�علومات وانفجار ا�عرفة يفضل االبتعاد عن األنماط اÉامدة  -<
ن هو آوال�يعة اإلسالمية والقر ،وا&حث عن اÉديد وا�بتكر ،ةوا|قليدي
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 .oا يفضل ا|غيv ا�ائم للخروج عن الروت# ،ل� العصور

í-  االهتمام بزيادة إنتاج ال²امج ال^ توضح العقيدة وت�حها بش� مبسط
 .للجمهور واختيار الشخصيات ا�ناسبة �ذه األدوار

ñ- مو O ن وأهم ا ظريات آجاز العل� � القرضوع اإلعاالهتمام ب²امج تر�ز
 
ً
 .سنة فهو قرآن ل� العصورÏ>êêن قبل آوذكرها القر ال^ أثبتها الغرب مؤخرا
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 صناعة النجومية اإلعالمية

  يف الربامج الدينية 

  براهيمإيسر خليل أ: الدكتورة

  اجلامعة اإلسالمية –كلية اإلعالم 

  

E   
شخصيات متوازنة ذات قيمة فعلية تأخذ بيده وتؤثر  إ�ºتاج ا�جتمع ا�سلم 

طر ا|طبيقية للعمل فراد وÇديد األو|قديم مسار األ ،Æو Çقيق ذاته فيه
  .ا|نفيذي ااص با�عوة اإلسالمية

) ةفريد(أو  من نوع خاص) شخصية(نماذج إ� ن ا�جتمع ا�سلم �اجة إoا ف
شخصية ا�سلم، و�يها القدرة O جعل  ثO vأ�يها ا�افعية القوية � ا|

وÇسن  ،ولغة التسامح والعفو ال^ تت�م بها ،ا�تل½ ºبها بفعل رقتها � اطاب
تمام وÐيد فن اNوار وا�ناقشة واÉدل، �يها اه ،لفاظ ا�هذبة ا�نطقيةختيار األا

ة اطوات رشيقة ثO v ا اس، هندامها §�م ومنظمأبا�ظهر اoي W دور � ا|
  .سا!ب اÉاهزة لغزو القلوبفتيها األ ،العبارة ومستعدة ل� موقف

واoين غزو ) ا��ة اÉدد(صفات من يطلق عليهم ا!وم أو  برز سماتأهذه 
وا!وم يش�  ،ا�جتمعات ا�سلمة ع² شاشات الفضائيات العربية وا�سلمة

الفن (خرين � ¢االت آمام áوم أ ويقف ،ا�اعية عالمة �ïة للقناة الفضائية
لكن يب¹ الفارق الشاسع ب# االثن# لطبيعة ما ) والسياسة واالقتصاد وغvهم

هو cهور يريد ا�ين وا�نيا يقدم من فكر وما Îذب من cهور من نوع مع# 
  .خرة دفعة واحدةواآل
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هرة ظا(حول جابة عن بعض التساؤالت ال^ تدور ا&حث ا�قدم ºاول اإل
ثvها O اÉمهور واالنتقادات ا�وجهة �م ودورهم أومدى ت) ا��ة اÉدد

  ،يكونأن  ا�ف�ض
ً
بعض ا�ق�حات إ�  وسمات هذه الظاهرة وبداياتها وصوال

خفاقاتهم ال^ تظهر هنا عن إال^ قد تسهم � تصعيد áاحات الظاهرة وا|جاوز 
إ� � ا�نيا وحقيقة وصوW اإلنسان  حقيقة ا|وازن ب# رغبةإ� وهناك للوصول 

  :سلوب ا�نهî اآل¯وقد اعتمد ا&حث O األ .تكون مرضيةأن  البد ةخرآ

  :هدف البحث: أوالً

قة ت ال^ ¡نت وال تزال مرافالاؤالتس ناالجابة عإ� يسà ا&حث للوصول 
عن Ø  االجابةإ� ثvها O اÉمهور الساÌ ألظاهرة ا��ة اÉدد من حيث ت

 الء ا��ة اإلؤوهل يقدم ه، ور ال�عية وا�ينيةماأل
ً
م ألل�ع  جابة ا�طلوبة وفقا

 
ً
مع أو  لرؤية مهنية تتطلبها طبيعة العمل واNرفية والعالقات مع السلطة وفقا

Çقيق اÉذب اÉماهvي من الء ا��ة هؤمكن توهل ، موالصحاب رؤوس األأ
مكن ا!وم بفعل يوهل ، )وجه اصوص O(ب الشباب ا�طلوب � استقطا

يرسخوها � أن  الصورة ا مطية اÉديدة لرجل ا�ين ال^ ºاول هؤالء ا��ة
  .تبعدهم عن ا�ين وال�يعةأو  تقربهمأن  ذهان اÉمهورأ

  :مشكلة البحث: ثانياً

  :جابة عن اJشÀت اqحثية اآلتيةإإg ¾قق الوصول أن  ¾اول اqحث اJقدم

 
ً
قبال الوعظ واالفتاء من قبل ا��ة تطبيعة االستعداد �ى اÉمهور � اس :أوال

  .اÉدد

 
ً
وهل تتم  ،كد من مرجعيتهاأة اطب وا�حاøات ا�ينية وا|ðعي :ثانيا

  .جرائية لل²امج ا�ينية بش� صحيحالعملية اإل



−��S−  

 
ً
  .سباب ا جاح اoي حققته Ðربة ا��ة اÉددأ :ثا4ا

 
ً
  :اqحثمنهج : ثا4ا

اعتمد ا&حث ا�قدم O ا�نهج الوص± وا|حليل لطبيعة ال²امج ا�قدمة 
وÇليل للسvة اoاتية  ماذج من ا��ة اoين يقدمون برامج دينية ع² شاشات 

  .الفضائيات العربية العامة وا�تخصصة اإلسالمية

  :وقد تضمن ا&حث ا�باحث اآلتية

  �دد ظاهرة اÁLة ا -:اJبحث االول

  Ãوم اYطاب اLي«  -:اJبحث ا4ا3

نها قد Ýدم هذه أcلة من ا تائج مع توصيات ترى إ� ثم توصل ا&حث 
ا ظاهرة تتحدث باسم ¡نت تعا¸ من السلبيات فÒ � عمومهن إ الظاهرة ال^
للمسلم# � §اولة الستقطاب ºðة من ا�ضل# ابتعدت عن  جهةاإلسالم ومو

  .عودتهم للبيت اإلسال�إ� ويسà ا��ة اÉدد  ،مغريات ش«ب بسبا�ين 
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  ظاهرة الدعاة اجلدد: املبحث االول

يراد ا|عريف إهرة نرى øورة � ا&داية وقبل اوض � تفاصيل هذه الظا
سية ظاهرة ا��ة اÉدد Ä ظاهرة نشأت بسبب الظروف السيا(اآل¯ وهو 

وسلسلة طويلة من  ،ة العربية ا�سلمةمواالجتماعية ال^ مرت O األ
وجد ا�ناخ ا�ناسب أ�ا  ،االنكسارات O الصعد ا�ختلفة للمجتمع ا�سلم

يتواصلوا مع ا�جتمع وخاصة الشباب أن  �جموعة من ا�ارس# للشؤون ا�ينية
Íالع O Íا�ستحيل ،بلغة ع]ية يغلب فيها الي O خارج# عن  ،وا�مكن

مقبل# O  ،السياسة وسلطة ا�ولة نوبعيدين ع ،قليدية لرجل ا�يننماط ا|األ
  ).اNياة اإلسالميةإ� ا|دين بنموذج جديد � ا�عوة 

  :من هم الدعاة اجلدد

فئات عريضة من اÉمهور بكافة ) � الغالب(استقطبت ¢موعة من الشباب 
ب�ين بنموذج جديد م ،طبقاته من خالل ال²امج ا�ينية O الفضائيات العربية

وقد (� منهî صول ا�ين بشأوا بال�ورة من ا�ارس# لل�ع ومن ا��ة ليس
ا�ينية وا|فاعل  دوات السوسيولوجيا واالنëوبولوجياأحاول استثمار بعض 

  .)Ï() نسا¸ اNديث بموضوعيةاÚ والعل� مع مكتسبات ا�رس اإلÎاإل

واختيار دقيق  ،نيقأالظهور بش� ) دا��ة اÉد(O برز ما لوحظ أومن 
ºاءات Öثv بش� §كم وذي دالالت وأمام ا|أ ون قضاءاتهم، يؤثثل�ماتل

هبة اNفظ وا|واصل اoي يمتلك مو) عمرو خا�(وي²ز � مقدمة هؤالء  ،خاصة
 هوير�ز � خطب ،كسبه شعبية وسط الشباب وا�قبل# O حياة ا|دينأاطاÚ �ا 

  .نمية اoاتية للفرد O وفق معايv دينيةO ا|
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  :االنتقادات املوجهة لظاهرة الدعاة اجلدد

دعوى توظيفهم ب(السيا÷ اNرä انتقد ا��ة اÉدد أو  ا|يار ا�يÜ ا|قليدي
فتائهم بغv علم O خارج ما يقتضيه اإلسالم Öحاديث وروايات ضعيفة واأل

  .)=() وال�يعة

وقتل حس  ،تعطيل الفكرإ� هؤالء ا��ة يعمدون أن  يرى وا|يار العلما¸
ن ا��ة اÉدد أ(لكن ا�الحظ  ،وهم ليسوا مصلح# ديني# ،ا قد عند ا�تل½

cهور اNر�ت إ� ضافة إ، ور العلماني# خاصةاستطاعوا استقطاب cه
ارات حد ا�ستويات وجود خلل � هذه ا|يأ�ا يعÜ �  ،اإلسالمية السياسية

  ).اNر�ية والعلمانية

ثvها أباÉديدة O الساحة العربية وت ظاهرة ا��ة اÉدد ليستأن ومع 
خطاب (هني# مثل طبقة ا|كنوقراط وا�أو  وساط الطبقات الشعبيةأخاصة � 

وا&عد عن ا قد  ،وجد لغة ا|وازن � اطاب ا�وجه للفردأالشعراوي اoي 
ðالسيا÷ ا�با، vرج عن ظواهر متعددة عرفتها ن أ غÝ دد الÉظاهرة ا��ة ا

Îمع حوW طبقات أن  اoي استطاع) الشعراوي(الساحة اإلسالمية مثل ظاهرة 
ثرياء وا|كنوقراط لطبيعة ا|وازن � خطابه وبعده عن الشعب من ا�ثقف# واأل

ðا�عارضة للنظام  وعالقاته ا�توترة مع ا|يارات اإلسالمية ،ا قد السيا÷ ا�با
  .)æ() السيا÷

فهم خليط ) منتدى الوسطية(يس! أن  لقد اجتمع ا��ة اÉدد � ما يصلح
صبحت مطا&هم أو ،ن خرجوا عن ا موذج ا|قليدي � ا|فك�vمن ا�ثقف# 

وزاد من (اNالة اللي²ا!ة إ� قرب أوهم  ،ذات طبقية اجتماعية وسياسية وثقافية
� االبتعاد عن ) ا�تدين#(الت رغبة cهور عريض من حدة هذه ا|حو

وخاصة اNر�ت  ،ا�ساحات اNمر ال^ تتحرك فيها اNر�ت اإلسالمية السياسية
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يبحث عن هويته صبح اÉمهور ألعنف � سياستها، فال^ تمارس اأو  ا�قاتلة
ة السياسية نماط ا|قليدية للحر�ت اإلسالميخالقية خارج األا�ينية وقدوته األ
  .)<()متطرفةأو  سواء ¡نت معتدلة

  :لغة الدعاة اجلدد

يت�م معظم ا��ة اoين يظهرون � القنوات الفضائية العربية بصوت واحد 
 :وبفكر وقيم ومبادئ ومنهجية تكاد تكون متشابهة من حيث

Ï- الوقت O ïال��.  

  .اNرص O ا جاح � اNياة ااصة -=

æ -  وة بالطرقëتكوين ال 
ً
�ð ا�باحة. 

 –متوسطة  –غنية (ا&عد � العالقات غv ال�عية ل� الطبقات  -<
 ).فقvة

í- ا|وجه ل� فئات ا�جتمع. 

ñ- وة وا فوذ وا�شاريعëياة والNال مانع من ا|دين مع ا|متع با. 

Û- O ددÉاالبتعاد عن ا�وضو�ت اآلتية كما يتفق ا��ة ا:  

õ- ن العامأالش.  

è- ديث حولNالسيا÷ ابتعاد ا vا|غي.  

Ïê- نقد االستبداد. 

ÏÏ- Ìديث حول الظلم االجتماNا. 

 ) Íصحاب السلطة � العالم أحد ما اق�اب هؤالء ا��ة من إ� وهذا ما يف
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العر� ل²وزهم بش� �الف لت�ة ا|قليدي# والشيوخ ا مطي# من قادة 
  .)í() اNر�ت اإلسالمية السياسية

شبه وا�ثال اÝاذهم لقدوة يعتمدون عليها � التوÎمع ا��ة اÉدد � 
فقد ( ملسو هيلع هللا ىلصوحد وهو شخص الرسول الكريم ا�صط. §مد وا�عوة وا موذج األ

برز نقطة Éذب أ ملسو هيلع هللا ىلصعظم سول األوجد معظم ا��ة اÉدد � شخصية الر
إ� بكل دقة  ملسو هيلع هللا ىلصبدع هؤالء � تقريب تفاصيل شخصيته الكريمة أوقد  ،الشباب

� ظل غياب نموذج � اNياة ) � برنامج O هدى اNبيب خاصة(ا�تلق# 
  .)ñ() خالقية مثا!ةألشباب العر� W مواصفات دينية وا!ومية ل

إ� قبال O ا��ة اÉدد كونهم يت�مون بلغة قريبة سبب اإلأن  ولعلنا نضيف
ق ، عمر عبد ال�f، طارعمرو خا�(عر� بلغة بسيطة مفهومة مثل النسان إلا

نهم ºاولون قدر ا�ستطاع إيت�مون اللغة العربية الفص= ف ما اoينأ) سويدان
) لعامة ا اس(االبتعاد عن ا�صطلحات والعبارات الصعبة وغv ا�فهومة 

متمïة Ðعل ا�تل½ يعيش ) درامية(واNرص الشديد O تقديم الوعظ بطرق 
  .حالة من ا�تعة والتشويق

  :ددمن خياطب الدعاة اجل

ثرياء ا�ثقف# األ(تمعات العربية طبقة جديدة من لقد و�ت � معظم ا�ج
 ،خطاب ديÜ خاص يناسب * منهمإ� وهؤالء �اجة ) والفقراء ا�ثقف#

ثرياء ا�ثقفون فاأل(الروحية O وفق نمط عيشهم  يستجيب بال�ورة Nاجاتهم
نماطه االستهالكية، أوقبال O السوق ال يرون أي تعارض ب# تدينهم واإل

خطاء واoنوب ويبحثون عن فون يريدون اNياة دون اق�اف األوالفقراء ا�ثق
 
ً
  .)Û() بدائل روحية ترضيهم عقليا
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داخل ا&يت نماط ا|عامل ا�قا� أي � وهذا يش� �د ذاته ا|بدل اÉذر
 � öمسيئة أطار دعوة إاإلسال� ا�اخ vخالقية غ)O ياةNا مط  تؤسس ا

أي ا|دين والطموح والفاعلية وا�ثابرة وا جاح واالهتمام  ،اللي²ا8 اÉديد
 
ً
  .)õ() الëوة الفاضلة(إ�  باoات وصوال

  :مناذج من الدعاة اجلدد

نعرف من أن  يضاح اoي حاو ا تقديمه بشأن ظاهرة ا��ة اÉدد البدبعد اإل
سباب عض ا��ة اoين تم اختيارهم ألب متابعةإ� وoا عمدنا ) ا��ة اÉدد(هم 
  -:منها

Ï- � من قناة فضائية أظهورهم ا�تكرر ëمة –إسالمية متخصصة (ك�(.  

  .تنوع ال²امج ال^ يقدمونها-=

æ -وار � بعض ال²امجNيشارك ا öهور داخc O اعتمادهم. 

عهم �واقأو  لك�و2 ل²امج هؤالء ا��ةعداد الزائرين للموقع اإلإ-<
 .خرينعداد الزائرة �واقع ا��ة اآلالشخصية تفوق األ

شهر من ت�ين ا�ا¸ ألستة ) ا��ة ا�ختارين(ل²امج وقد حددت ف�ة متابعة 
=êêè  شباط إ�=êÏê  عمرو خا� (وهؤالء ا��ة هم–  �fعمر عبد ال–  öع

عبد  –عري± §مد ال –�ئض القر2  –طارق سويدان  –طه ا�!�  –اÉفري 
  ).عدنان العرعور –ا�جيد الزندا¸ 
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  وسنبدأ باستعراض السرية الذاتية للدعاة الذين مت اختيارهم

=>����� �)� ���8�� 
 ^>��8��
f�3��� 

=>1!¥� 
 ��I&3[�

(!;V� 
`����� =>��R 

 =°���
=���81V� 

���/ ��J� �S	T 

 ��"3���'2
−  =I)�k− 

��9�:�� 

@�� 

 ��+++!EArt – 
"��� � �3�]

��� �1E `��
=>!"��� 

 ��É�++++++++k
 `���2� =>R�Z�3

−  �"3�+++++++,�
 =>�$+++++++++)�

=>R��E �d��/� 

 =I++1!2 =++>�����
 �5I7–  =>2����

 x�+++++++�K��
=�>�E =I1!2 

@�K¥� j� �S	� 

 ��++++)�3]
 =>�$++)�– 

4J>�� 

="]��1�� 

 ��¡ �Z�
� �3�]

 =+++1)U�r �
 �'K�� �>I��

 (�$)�– 
\�|]3 

 ��É�++++++++k
 ��++i =++>N3�/

� 4"�++�−  `���++2
 =>!"]−  ��g�+:�

=>!"] ="3��i 

x��K�� 

 �++I� �++J�
L�'�� 

�S�S 

 =+++++++++>�7
 =+++��3q��– 

 =++++++++>�7
 ��++)�3���
 =++++++>2����
 =>�$+++)�

– ��9�:�� 

�� 

 Ì�++++++++K8�
±� W�++++�2

 =++++++>J����
 =++++++u�D�

++8���w L B>�
 �[�++++�V�
 =>R�+++++1R[�

=>!"���� 

 ��É�++++++++k
 ^++/�] =++��!8�
 �+;N3�/� ��

−  =>!"] `���2− 
�i ��g�:� =+"3�

=>!"] 

 x�+++++++�K��
=>������ 

 �.�++++++�
H�:�� 

�S�� 

 =>�7M ��u
 4"�+++++��– 

M�® 

="]��1�� 

� #�++++++++++�
 %+++++>�/�

 ���++++NM �
y"���� �'2 

&w L %8'�� B>�
 �5++1��� F++:K��

\��X]−  `���2
 =++++++++++>!"]– 
=>!"] ��É�k 

x��K�� 

(J>���� Fd �S�T  %+��� =>�7������  �G�++++++8& p&w� L %8'�� B>x��K�� 



−���−  

– ]��°2  ��++++�����
 ^'++,2 F++!�

tA�� 

 ����++++++A��
 =>;:G−   `���+2
=>.�8G� 

 

 |�R�+++++++�
3������ 

�S�� 

 =++++++++>2�&
=>+++++1KR– 

y,�] 

�"3�) 

 �+� ~}�
 �Q Ê�}�
 =!+1�� `;!�

="�I!�� 

 ��++i ��++K�U�
 =!+++1�� `;!+++�

E�� �"�++Z |0++"
−  ="3��i `���2
– � `���2g�8G 

 x�+++++++�K��
=>������ 

 
 
 

 

 �++++++++Jk
(K"���� 

�S	� 

 ��"3���'2
M ��++++++u

�+++++�� 4"− 
��N 

="]��1�� 

 ��¡ �Z�
M� =++�>�� g�++!

 =+++++++>V����
 =>�$+++)�

�� #�++++++++�
 %+++++>�/�
 �+�V� ���N

=>!�[� �;G 

 =++>!"] ��++K�U�
=>J���–  `���2

 =++++++++"3��i– 
 ��É�++++++++k

=>R�"qK�& 

 x�+++++++�K��
=>������ 

 �+>�V� �I�
H��Rq�� 

�S�� 

 =+++++++++>�7
 =��>++���−

g��!u 

4J>�� 

 =�>9 �)U�
� ��+++++��

 L (+++J����
="]��1�� 

�U� =++>!"] ��++K
� =>J���M W��2

 �[�+++++++¡ L
 `���2 � �]��8�
 =++++++++>R�"qK�&

="3��i 

x��K�� 

  :ومن هنا نستوضح ما يأ�

Ï- ساس ألت�ة ك�ط ) ا�ين وال�يعة(ة عدم وجود ا|خصص � دراس
  .لقيامهم بتقديم برامج دينية

�اث � ¢االت متعددة ومنها ا�ينية!ف واألأارتباطهم بمهمة ا| -=.  
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æ - دهم باستخدام اللغة العربية الفص=عدم تقي. 

 .�مةأو  كë من قناة فضائية إسالميةأتواجدهم �  -<

í-  احهم � ¢الá ةvات اارجية كجزء من بداية مسøا�حا O اعتمادهم
 .ا�عوة وÇقيق الشهرة ا�طلوبة الستقطابهم من قبل القنوات الفضائية

ñ-  
ً
 (أو  ارتباطهم مهنيا

ً
شبه رسمية � ¢االت أو  ةبمؤسسات رسمي) ماديا

 
ً
  متعددة ومنها اإلسالمية وال^ Çقق �م �ئدا

ً
 ( ماديا

ً
حقق �ؤالء ) �!ا

 .ا��ة العيش الرغيد ا��ف

Û- الظهور با�ظهر ا� O الواضح ïاألال�� O ناقة � ا�لبس وا|]ف ال
 .واNر�ت وانتقاء ال�مات بش� ملموس

  : جابة عليه وهوإلويظهر سؤال مهم البد من ا

  ملاذا يبتعد الدعاة اجلدد عن الشأن السياسي؟ 

 أن  ربما يبدو
ً
مكتوب ب# ا��ة اÉدد � االبتعاد عن أو  غv مرE هناك اتفاقا

 ðمبا vدرجة ح« االبتعاد � إ� اوض � الشأن السيا÷ ح« ولو بش� غ
 
ً
ونعتقد ومن خالل  ،اNديث عن موضو�ت تتعلق بظلم اNاكم ولو تارþيا

 أoلك أن  الء ا��ةمتابعتنا ل²امج وسvة نماذج من هؤ
ً
  :منها سبابا

Ï- طبيعة اطاب العر� ا!وم) 
ً
  – سياسيا

ً
  – اجتماعيا

ً
اoي يتسم ) ثقافيا

 
ً
  .ثناءات بسيطةتم غv رس� مع وجود اسأ باالعتدال بش� �م سواء أكان رسميا

  بوابأ§اولة اNكومات فتح  -=
ً
إ�  جل ا|أثvأمن  للحوار مع الغرب عموما

حد ما � صنع القرار والرأي العام � ا�ول الغربية |غيv الصورة ا مطية السيئة 
يب� وال (ºاء لغة اطاب ا�عتدل اoي إولعل  ،ا�تخذة عن اإلسالم وا�سلم#
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  .بواب للحوارحد تلك األأع² ال²امج ا|لفزيونية ) ينفر

æ - )دد من خالل ارتباطهم رÉالعلنية �ؤالء ا��ة ا vكومات غNية ا�
غv حكومية لكن تعمل بتمويل ور�ية حكومية أو  بمؤسسسات حكومية

 
ً
  .)è() للحكومة جعلهم صوتا

 >- øاNر�ت السياسية اإلسالمية � الوقت اNهم  ،ضعف اvسار تأثÆوا
ºمل لغة معتدلة Çاول تقريب  ارفسح ا�جال لصيغة حو ،السابق O اÉمهور

  .بطريقة Ýدم اإلسالم) اإلسال�(فfر وترميم ا&يت األ
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  جنوم اخلطاب الديين: املبحث الثاين

بية معظم القنوات الفضائية العرأن  نالحظأن  ية مغاالة يمكنناأمن دون 
مضاء áم من áوم إتعيش حالة من ا|نافس الشديد حول تقديم مادة دينية ب

ن ¡ن Öو(دراج برامج دينية إصبح من ال�ورات أ�يث  ،طاب ا�يÜ اNا8ا
 
ً
أو  صحاب الفضائيات بقدر ما Ä مسألة مشاهدةأعن قناعة  ذلك اليعÜ تعبvا

  .)Ïê() خسارتهأو  عدم مشاهدة أي جلب ا�شاهد

 أن  جلأومن 
ً
  تصبح القناة م�و�

ً
البد من االستجابة Nاجات  مر�ا

برام العقود مع Öو!ات ا�ؤ�دة ا�ادة ا�ينية وومنها وضمن األ ،ا�شاهدين
 
ً
  .الشخصيات ال^ خاضت Ðربة اإلعالم ا�يÜ تلفزيونيا

ال§امج همية ما يقدم O هذه أصفات Ãوم اYطاب اLي« وما u فما u موا
  قبال الكبZ؟ذات اإل

إ� ة ذات طابع يميل ن السمات الغا&ة á Oوم ال²امج ا�ينيإ(� اNقيقة 
 (نهم أهم صفاتهم بأcال إويمكن  ،Îابيةاإل

ً
  يمتلكون تكوينا

ً
  علميا

ً
 دينيا

ويمتازون با�رونة وبتغليب  ،خرىأقرب من أي صفة أيمنحهم صفة �لم ا�ين 
كما يتمïون  ،وذلك قصد ال�غيب � ا�ين ،اليO Í العÍ � مقارباتهم

ا�ينية ) الfريزما(ذ تتوفر فيهم صفات إ ا�تل½ سا!ب ا|أثv �أبا|مكن من 
  .)ÏÏ() ثv وا�يمنةأقناع وا|تأتية من قدرتهم الالفتة O اإلا�

أو  áوم اطاب ا�يÜ ؤديهيأن  مفهوم ا�ور اoي Îبأن  من هنا نرى
ا هذ(ية وا�سلمة ينبع من ا&يئة ا�قافية واالجتماعية لثات العرب) ا��ة اÉدد(

أن  ومن اسارة الك²ى ،صحاب دور خطv ودقيق وحساسأفهم ) بال�ورة
 ا�وُ  ؤَد©يي

ً
  .عن ا�دف ا�طلوب ر بعيدا
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معنا ا�ظر O خصائص اYطاب اLي« اÄي يقدمه Ãوم ال§امج اLينية أواذا 
  :نرى

 Üخطة واس�اتيجيات تضبط حاجات إ� عدم خضوع اطاب ا�ي
أي مادة مهما ¡نت تقدم من أن  عتقدنو ،ية � الوقت اNاøا�جتمعات اإلسالم

خطة §كمة ذات خلفيات وطموحات  ن ترسم �اأو ،ºدد جدواهاأن  ا�فروض
 ) رؤية(غياب ن إ ذإ(هداف مطلوبة |حقق ذلك أو

ً
 دينية §ددة مفكر فيها جيدا

 
ً
 أنها قد تصيب إبل  ،O مردود هذه ال²امج سيؤثر سلبا

ً
دم ¢تمعاتنا � ال Ý هدافا

  .)=Ï() 5ء

¡نت تط] ) وÈ بدايات ا�د ال²امî ا�يÜ(ن ا مط العام � بعض ال²امج إ
 ،وح]ه عند ا|ل½ السلz ،� اNياةاإلنسان عليه ال&عة القدرية وتغييب فعل 

وتكريس صورة من ال حول W وال قوة ليسا  ،اإلنسانرادة إطمس أن  مع العلم
Nتعانيه من استعمار وضع ا�جتمعات العربية وما أن  السيما ،يويبا�طلب ا

س عن الفعل االق السلبية وا|قاعومظاهر العجز إ� ضافة إمتعدد الوجوه 
خطاب ير�ز O إ� رادة الfئن العر� � الوقت اoي ºتاج فيه إسïيد � قتل 

يم واالستئناف من جديد فعل اoات وقدرتها O ا|جاوز وO ا&ناء وO ال�م
 
ً
 و�بvا

ً
  .مهما ¡ن الفشل كثvا

االبتعاد عن 3 واختيار اJوضوع اJناسب للظرف اآلإg هنا من اJهم ا&وفق 
O سياق أو  ف"ر اLينية بدون وضعها O سياقها اLاخÅا&عامل العام مع األ

  :، أيا&لÈ وÇوطه

كë ما يمكن من أ�يÜ بدوره بدوى ويقوم الفاعل اÇقيق اÉإ� ل? نصل 
فfر ذات ائية لألمن ال�وري اعتماد طريقة انتق(ذ¡ء وتكتيك إعال� ناجح 

 أن  ذلك ،كë من غvهاأاNاجة ا�لحة 
ً
بتمجيد الفعل وبيان قيمته  ديننا غÜ جدا
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اة فعال كما ال þلو من مظاهر حب اNيأعن اoات من ومسؤو!ته فيما يصدر 
  .)Ïæ(..) همالس والقنوط واألأفfر ال^ تدعو لليالب�ية ونبذ األ وتقديس ا فس

اختالف مستويات ا|ل½ من إ� االنتباه (وا�قصود بتوf طريقة االنتقاء 
ظاهر إ� وقد يذهب بعض ا�تلق# للرسالة ا�ينية  ،ا|ل½ العميقإ� السط� 

فfر من �عوة &عض األهنا وجب اNذر � امن  ،الفكرة دون مقاصدها ا&اطنية
  .)<Ï() خالل ا|ميï ب# معناها ا�باð وا&اطن

  :صناعة الداعية

ن أ) ا�تخصصة وغv ا�تخصصة(المية O وسائل اإلعالم اإلس من ا�الحظ
 
ً
العالم ا�يÜ كشخص يقوم بمهمة تعريف أو  � تقديم ا�اعية دورها ظل §صورا

ºفر � أن  نسان استطاعإط الضوء عليه كسليأن  ا اس بشؤون دينهم فقط دون
  ،الصخر قصة áاحه

ً
دخاW وال^ ¡نت تك± إل ،� طريقه مئات الصعاب قاهرا

نسا¸ والعن] الب�ي � تسويق غفال اÉانب اإلإوهناك ، � عداد الفاشل#
 
ً
هؤالء إ� مر اoي جعل الكثv من الشباب ينظرون األ( ا��ة والعلماء إعالميا

ح« بات  ،جالل!هم بنوع من اإلإينظر  ،تيهم ا|قصvأناس ال يأتبارهم باع
Îعله قدوة أو  اتباع احدهمأو  يتم تقليدأن  من ا�ستحيلأن  الشباب يعتقدون

  .)<Ï() قريبة من م&|ه مهما فعل ةم&لإ� يصل أن  نه ال يمكنW أل

اللحظة اNاøة � ) ومن نوع خاص(مر هنا يستلزم اس�اتيجية جديدة واأل
تقوم بها وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية ل? تقوم بتسويق ا�اعية بش� Îعل 

 
ً
  منه áما

ً
ذا حدث O إمر اoي وهو األ) (الفنانأو  ا�طرب(من  للشباب بدال

وساط أمراض ا�نت�ة � من األ ن يق¾ O الكثvأرض الواقع فهو كفيل بأ
  الشباب وال^ تفرض هويته

ً
�ا يؤ�ده الكثv من ا�راقب#  العربية واإلسالمية طبقا
 
ً
  .)Ïí() ما مهددة � الصميم � ظل سيل تغريب لم يتوقف يوما
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أو  )áوم شباك(إ� هم ما ºتاجه صانعو اإلعالم اإلسال� |حويل ا��ة أو
جهد ووقت من خالل كÍ اNواجز الوهمية ال^ قامت إ� ) á)New Lookوم 
ك² هو وا جاح األ(ا بينهم وب# الشباب اإلعالم ا|خريبية �لقها فيم وسائل

 ) سوبر ستار(إ� Çويل ا�اعية 
ً
  يقدم للشباب نموذجا

ً
اإلنسان أن  O عمليا

  .)Ïñ() ينجح � حياته وÈ عالقته مع اهللا عز وجلأن  يمكن

  ؤدونجعلهم يإ� ويعمد صانعو ا��ة اÉدد 
ً
فfر ن األيمثل حاجاتنا م دورا

وهذا يمثل  ،اإلسالمية وربطها بمضمون ا�ادة ا�ينية ال^ تقدم ويشاهدها ا�الي#
راد هؤالء ا��ة أذا ما إكë فائدة وجدوى والسبيل األ ،مثل مع دينناا|عا} األ

ا�ور الفعال اoي يمس ا&عد ال�بوي ا|ثقي± ا�يÜ للفرد ا�سلم اoي  تأدية
فfر اإلسالمية األإ� ت ا�سلمة ونقدها بناء O مراجعة تستند يعيد تشكيل اoا

عمال العقل � ا|فكv واالختيار وا|ميï إإ� وال^ تدعو  ،ماماألإ� ا�افعة 
  .وÇمل ا�سؤو!ة

  :النتائج

 
ً
 تؤثر فيه شخصيات متوازنة ذات قيمة فعليةإ�  ºتاج ا�جتمع ا�سلم دائما

 كما Çتاج األ ،ÎاÚ ا�رجوثره اإلأثبات Öذاته وÆو Çقيق خذ بيده أتو
ً
إ�  مة دوما

طر ية ا�عوية ا�ؤثرة |قويم مسار قرارها وÇديد األتلك الشخصيات اإلسالم
  .ا|طبيقية للعمل ا|نفيذي ااص با�عوة واNر�ة اإلسالميت#

دة ستجابة لواقع عر� وÖسال� شهد حاالت متعداوتعد ظاهرة ا��ة اÉدد 
 أÆسار االمن االنكسار و

ً
نتيجة �حض السلوك ا�تطرف للحر�ت  يضا

 األ ،معارضيهاأو  اإلسالمية السياسية � ا|عامل مع مؤيديها
ً
 مر اoي وفر مناخا

 
ً
  مناسبا

ً
 لظهور لغة جديدة من اطاب لشخصيات تتسم باالعتدال والع]ية بدءا

 ومن ا�لبس 
ً
  .ة ا�وضو�ت ا�ينيةسلوب اطاب ومعاÉأللغة و وصوال
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مر أوهذا  ،وبا|اكيد توجد بعض ا�ؤðات ونقاط الل � هذه الظاهرة
 اعتيادي Nداثة ا|جربة 

ً
 ية معلومات دقيقة وعلمية Çددأولعدم وجود أوال

  .Îابية �ذه الظاهرةاÉوانب وا|أثvات السلبية واإل

� الفضائيات العربية  ولكن الكëة الواضحة � وجود ال²امج ا�ينية سواء
أو  ºسب لصالح áاح هذه ا|جربةأن  �مة واإلسالمية بش� خاص يمكن

  .هداف ا�رجوة منهاحد معقول � Çقيق األإ� ) الظاهرة(

  :Éلة من االستنتاجات نوردها بالش� اآل�إg وقد تم ا&وصل 

Ï-  ايدمعÓمقارنة ا لكن عددهعداد الفضائيات اإلسالمية ا�تخصصة أ�  ال
 –السياسية  –عالن اإل –الغناء  –الفن (ا�تخصصة � بتلك الفضائيات 

ثورة إ� ن ا�سألة �اجة أل ،�دة ا ظرإإ� و�اجة  ،يعد قليالً ) ا|عليمية
تطبيق حقي½ وظاهر للفكر اإلسال� إ� دعوية برا¢ية وفضائية للوصول 

  .الصحيح

 –�مة (العربية  ل^ تقدم � الفضائياتوجود تكرار كبv � طبيعة ال²امج ا -=
خراج واطاب مع اÉمهور سلوب ا|قديم واNوار واإلأمن حيث ) دينية

 ) اتصاالت –القاعة اارجية  –داخل االستوديو (
ً
 .وا|نوع ضئيل جدا

æ -  طبيعة ا�وضو�ت ال^ تطرح � vللنقاش � ال²امج ا�ينية وجود تكرار كب
 .ئيةكë من قناة فضاأ� 

ين# دون تقسيم ملحوظ وم²مج وجود تنافس كبO v وجوه معينة ��ة مع -<
ذ يقدم ا�اعية إ ،كë من فضائيةأوقات الظهور وطبيعة ال²نامج � أ� 

 .كë من قناة خالل مدة زمنية وجïةأ�  نفسه ا�وضوع

í- دد � ا|طرق �وضو�ت معينة وÉوالشديد من ا��ة ا vام الكبÓاالبتعاد االل
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الفساد وغvها  –الظلم (يظهر و�أنهم يعيشون � �لم þلو من  ،خرىأعن 
وÐسيد ا�شاØ الفردية ) من اآلفات االجتماعية واالقتصادية والسياسية

vوااصة بش� كب. 

ñ-  ارتباط ا&عد االقتصادي) وا�قصود(ا|أكيد ا�بالغ فيه O أو  &عض ا��ة
 .Üا|جاري مع ا&عد ا�ي

Û-  هي� بناء O ïي يتضمن  ،ا�سلم بش� صحيحاإلنسان عدم ال��oوا
ذ يسهم هذا إ ،Ñة وا�درسة ثم اإلعالم من خالل ال²امج ا�ينية ا�ناسبةاأل

 .Îابيةإكë أا�سلم بش� صحيح واإلنسان ا�الg � تنظيم وترتيب حياة 

õ- من حيث العدد ب# ال²امج ا vينوجود تفاوت كب� O ية الوعظية ال^ تر�ز
وب# تلك ال²امج ا�ينية ال^ تقدم ا|جارب اإلسالمية وا|اريخ  ،فتاءاإل

 .اإلسال� بصورة تعكس تطبيقها O اNياة الع]ية

  :التوصيات

ا|وصيات اآلتية تعد أن  االستنتاجات ا�ذكورة نرىإ� توصلنا أن  بعد
  :ية للخطاب ا�يÜ يفيد ا�جتمع ا�سلمøورية برأينا ل�سيخ اس�اتيجية واقع

Ï- إ Øقيقية ال^ تواجه ا�جتمع ا�سلم وليست ا�شاNا Øدة ا ظر � ا�شا�
  .االجتماعية فقط

إلسالمية ا�وجودة وتأسيس مfنات ا�ادية والب�ية |طوير القنوات ازيادة اإل -=
 .خرى جديدةأقنوات 

æ - مضام# ا�وضو�ت ال^ تطرح O ïفتاء الوعظ واإلأو  للنقاش ال��
 .واالستعانة با ماذج الواردة � ا|اريخ اإلسال�
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 .دوات للفتاوى والفتاوى ا�ضادةأإ� مرا�ة عدم Çويل الفضائيات  -<

í- ال ا�ين � ا&عد ا�عويÓن ا�ين اإلسال� دين شامل من أل ،عدم اخ
 .با�عوة اإلسالمية ا�فعُ ا|مك# به واجب 

ñ- كومات§اولة ارNعطاء إواالبتعاد عن  ،وج من رداء السياسة وتأييد ا
 .ال�يعة للحاكم وا�مارس للسياسة

Û- #ورة ا�زج بø وا�هنية � األ Üداءاالنتماء ا�ي. 

õ-  � وصياغة برامج دعوية تستلهم  ،سلوب اطاب الوعظيأ§اولة ا|نويع
واù ا|حاور مع أوتعمق  ،وتقدم ا�بادئ والقيم اإلسالمية ،روح اإلسالم

 .خراآل

è-  موضو�ت تهم وتسهم � بناء O ïاإلنسان ال�� Äو ùرية (ا�سلم ا�عاNا
 ).لخإ.. ا قد –ا�ساواة  –ا�واطنة  –ا�سؤو!ة  –
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  إلعالم اإلسالميميثاق البصرية ل

  املقدمة 

ما أ: W وصحبه ومن واالهآوO  ،والصالة والسالم O رسول اهللا ،اNمد هللا
  :بعد

 
ً
��p�q}: بقول اهللا تعا� فاس�شادا �r�s�t� � � �uv�w�x�y�z�{|�z 

_B)�" :�T
cة سواء � أن  اإلعالم اإلسال� البدأن  ، نستنبطvبص O يكون
Wة ال  ومات العامل# فيه والقائم#مقأو  إجراءاتهأو  أصوvعليه، وهذه ا&ص

واتسعت مساحة  ،!ها Hما تطورت وسائل اإلعالمإنما تشتد اNاجة Öتغادره و
 اوتوسعت حلقات cهور ا�تلق#، و ،ا|غطية

ً
با�سؤو!ة ا�لقاة O �تق من  لÓاما

 Öالم اإلسال�، وتصدر للتأصيل وا&حث العل� � اإلع
ً
منا ل�ورة تعزيز  درا¡

تصال ما مع ا|طور ا�ائل � وسائل االالسي ،ا�سؤو!ة األخالقية للعمل اإلعال�
وشبfت  ،وشبكة االن�نت ،تصال الفضا-نفتاح العال� O االو�اصة اال

وÈ ظل ا|حديات ال^  ،تصال اÉوالة، ومع االنفتاح الكبO v العالم اارåاال
جيا ا، áد أنفسنا ملزم# أمية وحضارتنا وقيمنا وتارþنا والتواجه أمتنا اإلس

بتقديم ميثاق ðف إعال� يستوعب اÉهود السابقة والسيما اإلسالمية، ويعالج 
يكون عليه أن  ما استجد O الساحة اإلعالمية، ويقدم رؤية مستقبلية �ا ينب�

مية، وقد تضمن هذا ا�يثاق اإلعالم اإلسال� � ظل ا&يئة ا�حيطة باألمة اإلسال
)Ïíê (س §اور رئيسة، سائل# اهللا تعd O يوفقنا � عملنا أن � امادة، توزعت

ن يهيئ أبمواده � مؤسساتنا ونشاطاتنا، ووالعمل  ،لÓام بهن يعيننا O االأو ،هذا
 إ� بفضله و�رمه من يأخذ به 

ً
 أو  حï ا|نفيذ Hيا

ً
  .جزئيا

º واهللا ا�وفق �اuب وير.  
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  مواد ميثاق البصرية لإلعالم اإلسالمي

  :املسؤولية األخالقية حنو اإلسالم واألمة اإلسالمية: أوالً

Ï-  ع عن طريق وسائل اإلعالم ¡فةأن� ا�عوة اإلسالمية � العالمc.  

وتعظيم ا�وابت ال�عية وا�قدسات  ،ا|عريف بالقضايا اإلسالمية -=
  .اإلسالمية وا�فاع عنها

æ - دة كتابة وتصحيح ا|اريخ إبال�اث اإلسال�، وا�ساهمة � تمام هاال�
صالة األمة ووصل ما انقطع من ال�اث أإلسال� واإلفادة منه، وا|مسك با

  .با�عاùة

>-  O ضارة اإلسالمية وآثارها وفضلهاNقيقية عن اNعرض الصورة ا
ته وما تتمï به من اإلنسانية � العلوم وا�عارف، ودورها � تمدين الغرب ذا

  .قيم روحية وفكرية رفيعة

í-  رية والكرامة  ئصدق مبادأعرض رسا|ها ال^ قدمت للب�يةNق واNا
  .وا�ساواة، مثل التسامح وا�حبة

ñ-  
ً
خدمة االÐاهات إلحالل ال�يعة اإلسالمية §ل القوان# الوضعية وصوال

  .مةلألية العليا اس�داد سيادة ال�يعة، و�ونها ا�رجعإ� 

Û- ملة �واجهة األfر وا|يارات ا�عادية لإلسالما!قظة الfف.  

õ-  � اهات ا�ش��ةÐتعريف الشعوب اإلسالمية بعضها ببعض، وتنمية اال
  .العالم اإلسال�

è- خوة ب#  ب# ا�ول اإلسالمية وتكريس األتعميق روح اإلخاء اإلسال�
  .شعوبها والتسامح � حل مش°تهم
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Ïê- مبد O رصNالرأي العام ا O يع ما يعرضc � أ ا|ضامن اإلسال�
 
ً
 وخارجيا

ً
  .داخليا

ÏÏ-  فيف حدة ا|وتر واالفÝتدعيم ا|فاهم وا|عاون ب# ا�ول اإلسالمية، و
  .اoي قد تتعرض W العالقات القائمة بينها

Ï=-  هاد ضد االستعمار بكافةÉوالعدوان واالحتالل بش« صوره، أا Wfش
فfر وا|يارات واNر�ت الفاشية والعن]ية لة �واجهة األقظة الfموا!

  .وا�عادية لإلسالم

Ïæ - هاد ضد الصÉل القمع أستيطا¸ وهيونية والصليبية، واالستعمار االاfش
  .Ñائيل ضد الشعب الفلسطيÜ والشعوب العربيةإوالقهر ال^ تمارسها 

Ï> - يفة وا|عصب قليمية الضة األمة اإلسالمية ا�&هة عن اإلتثبيت فكر
öالعن]ي والقب.  

Ïí-  5اية األمة اإلسالمية ومواجهة الغزوة الضارية ال^ تستهدف تقويض ذاتها
وشخصيتها، وتدمv ا�قومات واألصول العقائدية وا�قافية ألمتنا ومقدراتها 

 
ً
  وحضارتها واستقال!تها وسيادتها واقعا

ً
  .ومستقبًال ومصvا

Ïñ- صون كرامة األمة اإلسالمية وسمع	نتها � ا�جتمع ا�وfتها وم.  

ÏÛ- مة ا�سلم# إل توحيد القوىH عcدة األمة اإلسالمية كوحدة اإلسالمية و�
  .متfملة

Ïõ- يةvقضايا األمة ا�ص Üتعبئة الرأي العام اإلسال� تعبئة صحيحة � تب.  

Ïè-  قيق ا|نمية الشاملةÇيع مظاهره، وc � استنهاض ا�مم �قاومة ا|خلف
  .مة االزدهار والر@ وا�ناعةن لألال^ تضم

=ê- سالمتها ون�ها ب#  العناية باللغة العربية O رصNبناء األمة أوا
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  .ات اإلسالميةقلياإلسالمية والسيما ب# األ

=Ï- ا O عتماد ا�صطلحات ال�عية ا�عتمدة � ا|داول اإلعال� والعمل
 .تروÎها

  :سؤولية األخالقية حنو االنسانيةامل: ثانياً

Ï- وصونها وا�فاع عن حرياته وحقوقه ا��وعة، اإلنسان ح�ام كرامة ا
  .نسانية السامية وا�ثل العليااإل ئاد � سبيل Çقيق العدل وا�باداÉهو

ا|عامل ا�وضوÌ مع ا|نوع اoي يمï ا�جتمعات الب�ية بكل ما فيها  -=
|قديم  من أعراق وثقافات ومعتقدات، وما تنطوي عليه من قيم ذاتية

 .انعfس أم# وغv منحاز عنها

æ - ضارات للشعوب ا�ختلفة، اNح�ام تنوع ا�قافات وتعدد ا ùوتعميق أوا
 .ا|آf وا|عارف وا|عاون ب# cيع الشعوب

اإلنسان االنفتاح O اNضارة اإلنسانية وتوظيف معطياتها اإلÎابية لصالح  -<
  .ا�سلم وقيم اإلسالم ومبادئه

í- رمNمتناع عن ت²يرهاوب العدوانية واالقاومة ا.  

ñ- ح�ام كرامة ا�ول والشعوب واستقال�ا وسيادتها واختيار نظمها السياسية ا
  .واالقتصادية وا�قافية

Û- ة االستعمار والعدوان بكل صوره ح�ام حق الشعوب � مقاومادعم و
  .، وÈ تقرير مصvهاشWfأو

õ- ا O صافنلعدل واإلدعم السالم العال� القائم. 

è- والعصبية ا�نحرفةا|فرقة  ئرفض مبادمقاومة و  O العن]ي ïوا|مي
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  .االزدواجية � ا�عايv ا�و!ةأو  اللغةأو  العرقأو  ساس اللونأ

Ïê- رائم، ومقاومة الفقر وسوء ا|غذية واألÉمساعدة الشعوب ا امية مراض وا
  وا|قدموا|نمية الشاملة واالستقرار ، والصديقة � Çقيق نهضتها

ÏÏ- الطبيعية vدعم الشعوب � مواجهة الكوارث الطبيعية وغ.  

Ï=-  نسياتÉدعم حرية تدفق ا�علومات، مع رفض سيطرة ال��ت متعددة ا
  .والسيطرة الغربية وترشيده بما يالئم الفطرة والقيم األخالقية

Ïæ -ح�ام حق ا�ول والشعوب � االا 
ً
 تصال واNصول O ا�علومات Çقيقا

  .رف وا|عايشللتعا

  :املسؤولية األخالقية اجتاه اتمع ومكوناته: ثالثاً

  :اتمع -أ

Ï- دعم ا&ناء وا|نمية الشاملة والعمل ا�فاع عن ا�صالح العامة للمجتمع، و
  .اÉماÌ وترشيد األداء العام

تعميق القيم األخالقية للفرد وا�جتمع ا�ستمدة من ا�ين اإلسال� ح�ام وا -=
  .صيلةد العربية األقا!وا|

æ -  مل وا|فتح للحياة، واالبتعاد عما يشيع روح ا!أس بث روح األإ� ا�عوة
  .وا�زيمة

 (حداث ب ا|غطية الشاملة وا�تfملة لألوجو -<
ً
 وتفاعالً  وÇليالً  تفسvا

  ).بمشار�ة اÉمهور

í- رافات والفساد � ا�جتمعÆكشف اال.  

ñ- متناع عن إذاعة ون� اآل¯اال:  
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أو  Æالل ال½، الفردييوã باالأو  لآلداب العامة إساءة ما يش�-أ
ÌماÉا.  

ذلك، سواء إ� العنف واالنتحار والرعب وما أو  ب � اÉريمةغ# رَ ما يُ - ب
ðأو  بطريق مباðمبا vغ. 

ما يمثل إثارة رخيصة للغرائز، وال يتم ا|وسع � أخبار اÉريمة ذات -ج
Aن4 اأو  الطابع األخالÉارح �اÉشاعر ا اس وحيائهم. 

Û- ¯فحة اآلfم O العمل:  

ظهارها إ�قامرة وا�راهنات وا|حذير من ا�سكرات وا�خدرات وا-أ
  .من مش°ت وأزماتاإلنسان عالج �ا يواجه أو  كمخرج

 العنف ا�ذموم واÉرائم ¡فة والسيما اÉرائم القية، و� ما من شأنه- ب
 .ذ با�أرخيروج �ا و�ذلك األأن 

أو  يغري السامعأو  يرغب فيهاأو  ال تعرض اÉريمة بش� يشجع عليها-ج
إ� بطريقة تدعو أو  ا�شاهد بمحا¡تها، وال يقدم ا�جرم بمظهر بطو	

  .حوالي حال من األأا|عاطف معه ب

õ- هم بواسطة الرأي العام وعدم ن� دعم ثقافة العدالة مع عدم §اكمة ا�ت
  .صورهمأو  حداثتصاب واألسماء ضحايا االغأ

è- نت، وأصحابها أح�ام ا�هن ا��وعة وا¡ 
ً
صحاب العاهات ا&دنية أيا

 
ً
  .السخرية منهمأو  وعدم إذاعة مامن شأنه ا�ساس بهم ،وا�تخلف# عقليا

Ïê- فحة األfتنمية ا�قافة العامةم O مية واألمية الوظيفية، والعمل.  

ÏÏ- إحياء الفنون الراقية ا&ناءة وا�نoوق السليم للفرد وا�جتمع ضبطة، وتربية ا
لÓام عند تقديم وعرض هذه الفنون، بوضعها � اإلطار اoي ينسجم O اال
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  .مع اآلداب العامة وال þدش اNياء وال يقصد إثارة الغرائز

Ï=- عالن ا|جاري � حالة تعارضه مع القيم واألخالق متناع عن إذاعة اإلاال
  .العامة

Ïæ - بذ ا|فرقة ب# �ساواة والعدالة، ا|مسك بمبادئ اº بناء أواالبتعاد عما
جتماعية واNفاظ O النسيج عراف االي سبب ¡ن، ور�ية األا�جتمع أل

  .جتماÌاال

Ï> - ام باالÓح�ام ال�عية، وعدم ا�ساس بهيبة العلماء وا��ة ورجال ال
  .القضاء

Ïí- ا�جتمعات اإلسالمية بناء ت وا�واهب والعبقريات الفردية ألإبراز الكفاءا
جيال واكتشاف ا�واهب � صفوف األ ،� ¢االت ا�قافة والعلوم والفنون

مة، إثراء اNياة الفكرية والفنية لألظهارها، وتز�ية مساهماتها � Öالصاعدة و
كما يتبادلون ا�علومات حول هذه الكفاءات بما ينميها ويعزز دورها ويمثل 

  .اNضاريالرصيد ا�قا� وإ� إضافة 

Ïñ- جيال ا�سلمة الصاعدة، وثقافة الشباب، وتربيتهم تربية صحيحة5اية األ، 
وصيانتهم من ا|أثvات السلبية والضارة �ضام# ا�واد ا�ستوردة وا�حلية 

  .واNفاظ O شخصيتهم من اoوبان ،O السواء

ÏÛ- كيان األ O ة وقدسيتها وتقا!د ا�جتمع اإلسال� ا با�حافظةÑيلة.  

Ïõ- مومة و�بار مام بالصحة ا فسية، للطفولة واألهتواال. ءشتنمية أخالق الن
 .السن
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  :أفراد اتمع -ب

Ï- تكامل الشخصية اإلسالمية ألفراد ا�جتم O العمل 
ً
ع، مع تنميتهم فكريا

 و
ً
 اوثقافيا

ً
 وسياسيا

ً
  .جتماعيا

صلية ا ابعة ترسخ إيمانهم بالعقيدة والقيم اإلسالمية وا�بادئء القية األ -=
  .من ا�ين والفطرة السليمة

æ -  ريات العامة ألفراد ا�جتمعNوالسيما حرية الفكر والرأي (ا�فاع عن ا
  .)وا|عبv واإلعالم

 .ح�ام حقوقهم وحرياتهم األساسيةا واجباتهم Æو اآلخرين و#تبي -<

í- ،قوقNة جتماعيوالشعور با�سؤو!ة الفردية واال تعميق الشعور بالواجبات وا
  .بناء األمةأوا|ضامنية مع 

ñ- قيق حق األفراد � ا�عÇ O ا�علومات مع االالعمل O صولNهتمام رفة وا
  .هميةبا وعية ودرجة األ

Û- قيقة االصةNأح�ام حقوق او لألفراد تقديم ا 
ً
�  طراف ا�جتمع cيعا

  .ا|عبv عن آرائها وا�وازنة � ذلك

õ- تعط Äفرص ا�شار�ة بالرأي تأن  عليها - للمواطن يو W تل¹ منه، وتتيح
  .وا قد وا|وجيه وطرح ا�ش°ت ووجهات ا ظر

  :الدولة ومؤسساا-ج

Ï-  زإ� كشف ا�خططات الراميةÐئة ا&تان اإلسالمية وتفكيكها وÖضعافها.  

 .األمةأو  من ا�اخö واارå للوطنية أخبار تمس األأا|حفظ O إذاعة  -=

æ - vالقيادات ا�سؤولة ل? تقوم بتحليلها إ� ا�غرضة أو   ا�وثقةرد ا�علومات غ



−���−  

  .ومعرفة اÐاهها وتصويبها

لÓامات ا�تبادلة وÇقيق ا|جاوب � االÐاه# ب# قادة ا�ولة تأكيد اال -<
  .وأفرادها

í- تغليب ال�يعة اإلسالمية � موادها O ح�ام القانون والعمل.  

ñ- مؤسسات ا�ولة كونه O فاظNت �مةاfا �تل. 

  :لية األخالقية حنو مهنية اإلعالماملسؤو: رابعاً

   :شرف املهنة-أ

Ï- ف ا�هنةاالðمهنية اإلعالم و O رصNام بالضوابط ال�عية واÓل.  

رتقاء �رفية وسائل اإلعالم اإلسالمية ومهنية العامل# االإ� السý اÉاد  -=
  .فيها

æ -  أإ� عدم اللجوءöحرية وسائل اإلعالم خارأو  ي تمويل داخ O يؤثر å
مواقف تتعارض مع الواجب ا�يÜ وواجباتها Ðاه إ� ورسا|ها، وي&لق بها 

  .¢تمعاتها وأخالقيات ا�هنة

ا|مسك بالقيم الصحفية من صدق وجرأة وÖنصاف وتوازن واستقال!ة  -<
ة السياسية O ال�يعأو  وموضوعية وتنوع دون تغليب لالعتبارات ا|جارية

  .وا�هنية

í- Éح�امامهور بما يستحقه من معاملة ا.  

ñ-  ال�حيب با�نافسة ال&يهة الصادقة دون السماح �ا با يل من مستويات
 
ً
  األداء، ح« ال يصبح السبق الصح± هدفا

ً
 .لإلساءة �د ذاته وم²را
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  :اإلعالميون أخالقهم وحقوقهم-ب

  :الواجبات-

Ï- صيلة ا�²أة من الشوائبمنابعه األ صيل لإلسالم �يؤ�دون انتماءهم األ.  

  .اNرص O تقديم الرسالة اإلعالمية مبنية O نصاعة اNجة وقوة ال²هان -=

æ - ام بقيم العدل االÓجتناب الظلم اواإلنصاف مع ا�وافق وا�خالف، ول
  .واالف�اء

لÓام ا|ثبت من األخبار وصدقها، واألمانة � ا قل، واجتناب Ø ما قد ا -<
  .خداعهأو  تضليل القارئ� إيؤدي 

í-  ية مصدر ا�علومات الصحفية لضمان ا�صداقيةÑ O فاظNا|مسك با
  .�ى ا�تعاون# مع اإلعالمي#

ñ-  
ً
 رئيسا

ً
يلÓم اإلعالميون الصدق ال½ والفÜ وا�وضوÌ كونه مقوما

Ìللرسالة اإلعالمية، وأهم أسس اإلعالم ا�وضو.  

Û-  نأجات ا�جتمع ومقوماته، وعن احتياتكوين صورة واضحة  
ً
يكونوا دوما

  .حداث العامةO صلة باأل

õ-  يعرضون ïيÇ ال لصالح األمة اإلسالميةإوجهات ا ظر ا�ختلفة بال.  

è-  زيادة كفاءاتهم ا�قافية والفنية وا|قنية إلثراء خ²اتهم � خدمة O يعملون
  .ا�عوة اإلسالمية

  :احلقوق-

Ï- #عدم ا�ساس بأمن اإلعالمي åكو� واارNو5ايتهم من ا|دخل ا ،
  .السلz ما داموا يلÓمون بمهنيتهم
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توفر �ا السلطات ا�ختصة اNماية األمنية أن  من حق ا�ؤسسة اإلعالمية -=
ا�الئمة إلáاز عملها ا�هÜ، وتتعاظم ا�سؤو!ة والر�ية � حالة تغطيته 

  .لألحداث ا�تصفة بالعنف واطورة

æ - اهلهاأو  اإلعالمي# ضد مالك وسائل اإلعالم، من مصادرتها 5اية حقوقÐ 
 أو 

ً
 .عن ا�هنية ا|ميï بينهم بعيدا

�Çم اNكومات وا�ؤسسات الرسمية اإلسالمية حق اإلعالمي# اإلسالم#  -<
  .باNضور، وحرية تنقلهم � �تلف أÆاء ا�ول اإلسالمية

í- تكفل ا�ول اإلسالمية لإلعالمي# حرية ا|ع 
ً
 وتفسvا

ً
بv عن آرائهم تعليقا

، ðيطة
ً
 ونقدا

ً
تكون هذه اNرية ملÓمة باNفاظ O أصول أن  وÇقيقا

  .ال�يعة وا�صالح العامة، واNرية الشخصية لألفراد

ñ-  قوقNها اvتفهم السلطات ا�عنية بشؤون اإلعالم � ا�ول اإلسالمية وغ
 تصب � مصلحة ال�مة الصادقة األساسية ا�هنية لإلعالم واإلعالمي#، ال^

  .ا&ن©اءة، ال^ Ýدم األمة

Û-  وز للمؤسسةÎ تبهاااإلعالمية حصانة مهنية فالfاالعتداء أو  نتهاك حرمة م
Üعليها بأي وجه ¡ن، ومن قبل أي جهة ¡نت، ألي سبب يتعلق بعملها ا�ه.  

õ- ورø ي مكمل الرأي الصح± جزء ال يتجزأ من ا�مارسة ا�هنية وهو عمل
  .جبار اإلعال� O ن� ما يتعارض مع ضمvهإه عدم لرسالة اإلعالم يقابل

è-  رأي أبدته، طا�ا أنها لم ترتكب �الفة O ريم ا�ؤسسة الصحفيةÐ وزÎ ال
  .ðعية

Ïê- وزÎ أن  ال bلألذى الشخ 
ً
يكون رأي ا�ؤسسة اإلعالمية مصدرا

  .لعائالتهمأو  لإلعالمي#



−��
−  

ÏÏ- وز تعريض ا�ؤÎ از ا�ا8الÓاالأو  السيا÷أو  سسة اإلعالمية لالب Ìجتما
  .عملها ا�هÜأو  بأي صورة من الصور للتأثO v وجهة نظرها

Ï=-  هاتÉوز منعها من مزاولة مهنتها بأي صورة ¡نت ح« ولو وفرت �ا اÎ ال
 أخرى للعمل

ً
  .ا�عنية فرصا

  :مصادر املعلومات-

Ï- ا�علومات وتغطية األ O صولNحق . جتما�ت العامةحداث وحضور االا
  .مكفول لإلعالمي#

متناع عن عة � اNصول O ا�علومات، واالاستخدام وسائل �دلة وم�و -=
 .اداع للحصول O األخبار وأغv الئقة أو  تبÜ وسائل غv م�وعة

æ - وز ألي جهة أن  من حق ا�ؤسسة اإلعالميةÎ تفظ بمصادر معلوماتها، والÇ
¡ 

ً
ال �صلحة �مة متحققة كما إصادرها، ²Ðها O الكشف عن مأن  نتأيا

 .� حالة ارتكاب جريمة منصوص عليها � القانون

لÓام بالضوابط واال ،مرا�ة الشفافية � ا|عامل مع األخبار ومصادرها -<
 .ال�عية وا�مارسات ا�و!ة ا�رعية فيما يتعلق �قوق هذه ا�صادر

í- ام اإلعالمي#اÓتقديم أنفسهم للمصادر بصفتهم ال O  هنية وعدم تقديم�
 .خرىأأنفسهم بصفات 

ñ- مصدرها، وعدم إ� سناد ا�علومات إام اإلعالمي# وعودهم للمصادر، بح�ا
طلب ذلك، وحجب ا�علومات ال^ يطلب ا�صدر  نْ إ كشف اسم ا�صدر

 .عدم ن�ها

Û- ام بإسناد نتحا�ا واالقوق ا�ؤلف#، وعدم اح�ام ا�لكية الفكرية وحاÓل
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 .أصحابهاإ� األفfر والعبارات 

õ- نباء ة ا�وثقة ال^ تقدمها و�الت األإعطاء األولوية لألخبار وا�واد اإلعالمي
 .عتمادهاا� ا�ول اإلسالمية و

  :املادة اإلعالمية-

Ï-  z وملسو هيلع هللا ىلص العناية بكتاب اهللا وسنة اÖ كونهما ا�رجعية العليا � لجال�ما
  .ماإلسال

 .لÓام اإلعالم اإلسال� ببيان اNق بد!لها -=

æ - عطاء األولوية � العرض والن� لألخبار وا�واد اإلعالمية ا�تعلقة بالشأن إ
 .اإلسال�، ومرا�ة ال��O ï عرض قضايا األمة وما يدور � §يطها

  .مرا�ة اÉدية وتغليبها O §توى ومضمون ا�ادة اإلعالمية -<

í- � قيقةNال²امج والن�ات األخبارية بش� ال غموض فيه وال عرض ا 
  .دقتهأو  ارتياب � صحته

ñ- عتماد ا�صطلحات ال�عية وا�عتمدة من ااعتماد اللغة العربية الفص=، و
 .قبل ا�ؤسسات اإلسالمية ذات الشأن، والعمل O توحيدها

Û- ية ا|دقيق فيما يذاع وينتج ويعرض من برامج وأفالم ومسلسالت إسالم
  .والسيما ا�ستورد منها

õ- عتماد اطاب اإلسال� � اسلوب عف كريم، وأة الرسالة اإلعالمية بتأدي
  .ا|وجيه

è- نب األÐ لفاظ ا ابية والعبارات السوقية وال�مات ا�بتذلة والصور ا�خلة
  .باNياء فا|عفف هو سياج ا�ادة اإلعالمية
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Ïê- والقذف والسب bثارة الف[ اجتناب السخرية والطعن الشخÖوالشتم و.  

ÏÏ- قضية Ø هتمام ا�ناسب |قديم صورة واضحة وواقعية خ² باالأو  ا|عامل مع
ودقيقة، مع مرا�ة مشاعر ضحايا اÉريمة واNروب واالضطهاد والكوارث، 

  .ح�ام خصوصيات األفراد واoوق العاماوأحاسيس ذويهم وا�شاهدين، و

Ï=- ا5 االنفعال واالنسياق � تيارÇها �  اتvثناء أالعصبية اإلقليمية وغ
  .ا|قديم والعرض

Ïæ - ا�شكوك � أو  تمتنع وسائل اإلعالم اإلسالمية عن إذاعة األخبار ا�غرضة
وقات اÉهاد أح اإلشا�ت ا�ضللة، والسيما � صحتها، وتمتنع عن تروي

  .واألزمات

Ï> - يراها ن� ا�علومات � مؤسسته اإلعالمية بالطريقة ال^ من حق اإلعال� 
 
ً
  .مناسبة وÈ ا|وقيت اoي يراه مناسبا

Ïí-  ا�قصود(االع�اف باطأ vتصحيحه إ� وا�بادرة  ،فور وقوعه) ا�قصود وغ
  .وبا�واصفات الفنية نفسها وتفادي تكراره ،� أÑع وقت

Ïñ- ياز ألي منها، أو  تقديم وجهات ا ظر واآلراء ا�ختلفة دون §اباةÆال ما إا
  .سالم ورموزهفيها إساءة لإل

 :نزاهة اإلعالميني-

Ï- أو  كرامتها،أو  يش� إساءة لسمعة ا�هنةأن  ي عمل يمكنأاجتناب القيام ب
  .سمعة اإلعال� نفسهإضافة إ� ا�ؤسسة ال^ يعمل فيها، إ� ي4ء 

 .أي 5ء W قيمةأو  ا�عاملة ا|فضيليةأو  حظر قبول الرشا وا�دايا ا�وظفة -=

æ - اع ا�ù العمل اإلعال�عدم تغليب O يسخر عمله أو  صالح بما يؤثر
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 ).جتماعيةاأو  Ðاريةأو  سياسية(|حقيق مصالح شخصية 

 .عدم استخدام ا�علومات للحصول O منافع شخصية -<

í- هات خارجيةÉ منية، ويمكن جهزة األداخلية السيما األأو  عدم اضوع
ح عليا معت²ة، واNذر من �صالأو  نسانية �تةإا|عاون ا�حدود معها Éوانب 

 .ا|جنييد �ا

   :بني اإلعالميني اإلسالميني ةالعالق-

Ï- األأ O صل العالقات مبنيةÜخوة � اهللا وحقوق الصحبة � العمل ا�ه.  

ب# أو  ترسيخ مبدأ ا صيحة وا|عاون O ال² وا|قوى ب# اإلعالمي# -=
  .لة اإلعالميةمثل للرساسسات اإلعالمية من أجل األداء األا�ؤ

æ - Üا|وازن ب# ا�نافسة العادلة وا|ضامن ا�ه.  

جانب الزمالء � ا�هنة وتقديم ا�عم �م عند ال�ورة والسيما إ� الوقوف  -<
مضايقات وا|عاون مع أو  � ضوء ما يتعرض W اإلعالميون من اعتداءات

  .عالما قابات الصحفية العربية وا�و!ة لتفاع عن حرية الصحافة واإل

í-  ا�علوماتأو  �قة الزمالء من أداء عملهمإعدم O صولNمنعهم من ا.  

ñ- الزمالء لصالح عدم الو O منيةجهزة األية جهة السيما األأشاية وا|جسس. 

Û-  سابات وتسوية اصومات ب# اإلعالمي# ع² وسائلNعدم تصفية ا
 .اإلعالم

õ - فهم وحقوقهماðق ح�ام اإلعال� لكرامة زمالئه وNا�هنية وا�فاع عنها با. 

è- رتقاء بكفاءاتهموير القدرات ا�هنية للزمالء واالا|عاون � تط. 



−���−  

Ïê-  الرأي العام O vا�جرد مع وسائل اإلعالم العا�ية للتأث Ìا|نسيق ا�وضو
 .العال�

ÏÏ- عتماد مبدأ الشورى مع اإلعالمي# � صنع السياسة ا|حريرية اترسيخ و
  .للوسيلة اإلعالمية

Ï=- قيق ا|وازن اإلعال� ا�طلوبÇ.  

Ïæ - ،بينها وب# أو  تتأسس العالقات ب# ا�ؤسسات الصحفية اإلسالمية
ا�ؤسسات الصحفية األخرى، O القواعد ا�قافية واألخالقية ال^ أسسها 

  .اإلسالم، من حيث ا|قدير ا�تبادل وسيادة روح اNوار بال^ Ä أحسن

Ï> - د منNما من شأنه ا Ø اوز تعزيزÐ شطط � العالقات ا�هنيةأو  أي.  

Ïí- ميعÉالسبل للوصول أن  مسؤو!ة ا Ø ا�علومة إ� يوفروا ألبناء ا�هنة
  .أحfم قضائيةأو  وا�عرفة طا�ا ال ºظرها قانون خاص

Ïñ-  ينأى اإلعالم اإلسال� واإلعالميون بأنفسهم عن ا�هاترات اإلعالمية، وعدم
  .بلة السيئة باNسنةمقابلة ا&اطل بمثله، بل مقا

ÏÛ- م لإلرتقاء بالعمل هم�نضبط ب# ا�ؤسسات اإلعالمية ا|نافس ال�يف وا
  .اإلعال�

  :املسؤولية األخالقية حنو اإلجراءات: خامساً

Ï- اختيار ال � Pسس ا�قيقة فيما يتصل عامل# � ا�ؤسسات اإلعالمية األيرا
Üبا�ستوى ال½ والفكري وا�ه.  

بط ال�عية ل� مؤسسة تنتسب لإلعالم اإلسال� وعدم مرا�ة الضوا -=
  .ا�جاملة � ذلك



−���−  

æ -  ا�ول Oسالمية وا�ؤسسات اإلعالمية وضع الت�يعات الالزمة |جريم اإل
  : اآل¯

ا قاش ا�وضوÌ وا قد أو  ي رسالة إعالمية Ýرج عن حدود ال�يعةأ •
  .ا&ناء

اإلسالمية والشعائر اإلسالمية للرموز  - غv ا�باðأو  ا�باð –ا|جريح  •
 .ا�نضبطة

 .العالقات ب# ا�ول اإلسالمية وافتعال األزمات بينهاإ� اإلساءة  •

موال ا�شبوهة الرامية المية من أجل Ðنب سيطرة رؤوس األO ا�ول اإلس -<
تضع الت�يعات الكفيلة أن  جعل وسائل اإلعالم أداة إلفساد قيم ا�جتمعإ� 

  :عم اآل¯�

  .ستقالل ا�ا8 للمؤسسات اإلعالميةمfنيات واالاإل •

�ðت اإلنتاج الفÜ وتشجيعها O تقديم األعمال اÉادة وا�نضبطة  •
� ا|حرر من ا|بيعة لل��ت شار�ة ا�و ،وا�ادفة ودعم تسويقها

 .نتاجية متعددة اÉنسياتاإل

المية ا�شاريع اإلعالمية االستثمارية والعمل O إنشاء مصارف إس •
 .لالستثمار اإلعال�

í-  
ً
لÓاماتها ا�ا!ة االوفاء ب O ا�ؤسسات والشخصيات اإلسالمية ا�تمكنة ما!ا

 
ً
نفاق � سبيل اهللا، ودعمها لفريضة اإل Æو ا�ؤسسات اإلعالمية Çقيقا

 �ا من القيام برسا|ها � خدمة اإلسالم واألمة 
ً
با�ساهمة الطوعية تمكينا

  .اهااإلسالمية وقضاي

ñ- ا�ول اإلسالمية وا�ؤسسات اإلسالمي Oام ة والسيما العا�ية منها االÓل
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  :باآل¯

إنشاء ا|نظيمات اإلعالمية ا�هنية، واÉامعات وال�يات وا�عاهد  •
 أو  اإلعالمية،

ً
اإلعالمية للمؤسسات  تعزيز ودعم القائم منها |كون رافدا

  .كاديمية للغربوللتحرر من ا|بعية األ

حقوق ا|أ!ف لم تكن موجودة Nماية ن إ الت�يعات الالزمة، وضع •
 .دبية والفنية للمواد وا�صنفات واألعمال اإلعالميةوا�لكية األ

Nاق نص ميثاق ال�ف اإلعال� بقوان# ا�طبو�ت ا�عمول بها � إ •
 .دارية ا�لزمةاإلأو  فتصبح W الصفة القانونيةا�ولة 

Û- ا�ول اإلسالمية و O ا�ؤسسات اإلسالمية اإلعالمية العا�ية وا�حلية العمل
  :اÉاد Ç Oقيق اآل¯

اNسبة أو  Ýاذ اإلجراءات العملية إلنشاء مؤسسة الرصد اإلعال�ا-أ
   .اإلعالمية من قبل ا�ؤسسات اإلعالمية الرسمية وا�ستقلة

 O حقوق اإلعالم اإلسال� وحقوق- ب
ً
 ا|صدي ل� ما يمثل عدوانا

  .اإلعالمي# اإلسالمي#

§اسبة Ø من يتخÙ من ا�ؤسسات واألفراد عن ا�سؤو!ات األخالقية -ج
  .خالل بهااإلأو  ا�عتمدة

ال تكون الرسالة  ä ضمان نزاهة اÉهد الصح± وشفافيته، وبش� �م-د
  .أي كسب غv م�وعإ� الصحفية سبيًال 

اإلجراءات ا�تاحة ال^ تع# إصدار تقرير سنوي يتضمن نتائج الرصد و- ه
 .Ç Oقيق الغاية من الرصد

Ýاذ اإلجراءات العملية إلنشاء ا�راكز العلمية ومراكز ا|دريب ا-و
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  :اإلفادة من القائم منها � Çقيق اآل¯أو  وا|طوير اإلعال�

  .رتقاء با�ستوى ا�هÜ لإلعالمي# وبمختلف الفنون الصحفيةاال •

 .ا|قÜ والعمل O مواكبة ا|طور ا�ائل � هذا اÉانب رتقاء با�ستوىاال •

 .ر�ية ا�وهوب# من اإلعالمي# والسيما ºðة الشباب •

 .تكريم ا�ؤسسات واإلعالمي# ا�تمïين •

 .عالهأ!ة ذات العالقة |حقيق األهداف ا|نسيق وا|عاون مع ا�راكز ا�و •

دعم القائم منها للقيام أو  وقيةÝاذ اإلجراءات العملية إلنشاء منظمة حقا-ز
 :باآل¯

  .نتهاك حقوقهااذى و�ؤسسات اإلعالمية ال^ تتعرض لألا�فاع عن ا •

أو  شfل العدوانأي ش� من ع عن اإلعالمي# اoين يتعرضون ألا�فا •
  .نتهاك ا�ادي وا�عنوياال

ة ذات العالقة |حقيق ا�دف# ا|نسيق وا|عاون مع ا�نظمات ا�و! •
 .عالهأ ذكورينا�

  :جتماعية تقوم باآل¯اة وÝاذ اإلجراءات العملية إلنشاء مراكز صحيا-ج

• Üامهم برسا|هم اأو  ر�ية اإلعالمي# ا�ت�رين جراء عملهم ا�هÓل
  .وقضيتهم

ثناء أحريتهم � أو  ر�ية عوائل اإلعالمي# اoين يضحون �ياتهم •
  .ا�طا&ة �قوقهمأو  عملهم

ا�ذكورين |عاون مع ا�راكز ذات العالقة |حقيق ا�دف# ا|نسيق وا •
 .عالهأ
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عالن وال�ويج وا|عريف بمواثيق ال�ف اذ اإلجراءات العلمية � اإلÝا-ط
لÓام به �ؤسسات واإلعالمي# ¡فة O االاإلعال� اإلسالمية، وحث ا

  .ودعمه وا�شار�ة اÉادة � تفعيل إجراءاته العملية

 
ً
دعو مرVز اqصZة للبحوث وا&طوير اإلعالv، اJؤسسات يوأخZا

  :gإالمية ¹فة والشخصيات اإلع

Ï- عتماد هذا ا�يثاق وثيقة أخالقية �يهاا. 

دارية |حقيق ا�سؤو!ة األخالقية � ادة منه � استنباط اإلجراءات اإلاإلف -=
 .ا|أصيل والعمل اإلعال�

æ - نة اإلعالم ا|واصل معنا � تقويم هذا ا�يثاق وتعfزيز مواده بما يتناسب مع م
وتطور ا�جتمعات اإلسالمية، وÆن  ،وÐدد رسائله ،وتطور وسائله ،اإلسال�

واإلفادة منها، خدمة بدراسة ما يرد من ماNظات وا|جاوب معها ملÓمون 
 .لرسالة اإلسالم العا�ية

  

  

  !ك ا�صÖvنبنا وأ!ك Öربنا عليك توFنا و

  عال�إلاللبحوث وا|طوير  مر�ز ا&صvة

  بغداد –العراق 

Ï>æÏ- =êÏê  
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  ١٢٥  .....................................................  االدارية الشؤون شعبة-٣

  ١٢٥  .............................................................  االنترنت شعبة-٤

  ١٢٥  .....................................................  العامة العالقات دارةإ - :ثانياً

  ١٢٦  .......................................................................  "املقترحات"
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  الثاينالثاينالثاينالثاين    احملوراحملوراحملوراحملور

  ١٢٩........................................................................................................................................................................................................................................        لإلعالملإلعالملإلعالملإلعالم    االجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعية    املسؤوليةاملسؤوليةاملسؤوليةاملسؤولية

 حممد فراس. د النبوية السنة ضوء يف اإلسالم مقاصد دعم يف العام الرأي ظاهرة استثمار

  ١٣١  ..............................................................................  إبراهيم

E  ............................................................................  ١٣١  

  ١٣٢  ....................................................................  املوضوع أمهية

  ١٣٣  .............................................................. املوضوع اختيار سبب

  ١٣٤  .....................................................................  البحث أهداف

  ١٣٤  .......................................................................  البحث منهج

  ١٣٨  ..................................  العام الرأي ومفهوم املصطلحات حتديد :األول املبحث

  ١٣٨  ..................................................................  العام الرأي: أوالً

  ١٣٩  ......................................................................  العني رأي-١

  ١٤٠  ......................................................................  العقل رأي-٢

  ١٤٠  ..............................................................................العام

  ١٤١  ...................................  واإلعالم السياسة علماء اصطالح يف العام الرأي

  ١٤١  .........................................اإلسالمي االصطالح يف العام الرأي تعريف

  ١٤٢  ...................................  سبق ما على تأسيساً العام للرأي الباحث تعريف

  ١٤٣  ..............................................................  النبوية السنة: ثانياً

  ١٤٣  ....................................................................  لغة السنة

  ١٤٣  ..............................................................  اصطالحاً السنة

  ١٤٤  ........................................................  املوضوعية الدراسة: ثالثاً

  ١٤٥  .....................  اإلسالم مقاصد دعم يف العام الرأي ظاهرة استثمار: الثاين املبحث

  ١٤٥  .........................................  وقياسه العام الرأي مراقبة: األول املطلب

  ١٤٧  ........................................ العام الرأي وصناعة تنشئة: الثاين املطلب

  ١٤٧  .................................................  الداخلي العام الرأي صناعة: أوالً

  ١٤٨  ..................................................  العاملي العام الرأي صناعة: ثانياً

  ١٥٠  ................................  العام الرأي صناعة من جزء السفراء نوعية اختيار

  ١٥١  ........................  السياسية املكاسب ا حتصل اخلطاب يف العام الرأي مراعاة
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  ١٥٢  ........................................ العام الرأي اجتاهات تعديل: الثالث املطلب

  ١٥٢  .............................................................  التكرار أسلوب: األول

  ١٥٤  .....................................................  احلقائق عرض أسلوب: الثاين

  ١٥٦  ............................  وخداعه العام الرأي تضليل من التحذير: الرابع املطلب

  ١٥٧  ............................................................  األخبار نقل من التثبت

  ١٦٠  ..............................................................................  اخلامتة

  ١٦٠  ......................................................................  النتائج: أوالً

  ١٦١  ..................................................................  التوصيات: ثانياً

  ١٦٢  .................................................................  واملراجع املصادر ثبت

  

 الدين عالء. د العريب للمتلقي القيمية املنظومة وتغيري الوعي تزييف يف الفضائيات أثر

  ١٦٥  .........................................................................  خليفة أمحد

E  ............................................................................  ١٦٥  

  ١٦٦  .....................................................................  البحث مشكلة

  ١٦٦  .......................................................................  البحث منهج

  ١٦٧  .......................  القيم ومنظومة واإلسالمية العربية الفضائية لقنواتا: أوالً

  ١٧٢  ......  والديين االجتماعي الوعي تزييف على العربية الفضائيات مضامني أثر: ثانياً

  ١٧٦  .................................................  والعوملة العربية الفضائيات: ثالثاً

  ١٧٨  ......................................................................  االستنتاجات

  ١٨٢  .........................................................................  التوصيات

  

 الدكتور االنسانية احلريات لتعزيز التنفيذية للسلطات اإلعالمية السلطة مواجهة عصر

  ١٨٥  ................................................................  البدراين حممد فاضل

E  ...........................................................................  ١٨٥  

  ١٨٨  ........................  خالقيةاأل املنظومة يف اإلعالمي اخلطاب فاعلية: االول املبحث

  ١٩١  ........................  نسانيةاإل واحلقوق اإلعالم بني اجلديل الترابط: الثاين املبحث

  ١٩٢  ........................................................  العامة واحلقوق اإلعالم - أ
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  ١٩٢  ................................  التنفيذية والسلطة اإلعالم سلطة بني املواجهة -ب

  ١٩٤  ..........  االجتماعية والقيم الصحفية خالقياتاأل بني زليةاأل العالقة: الثالث املبحث

  ١٩٤  .......................................................  الصحفية املهنة مبادئ: أوالً

  ١٩٥  .................................................  املهنية والنصائح رشاداتاإل: ثانياً

  ١٩٥  .........................................  واملصادر باملعلومات الصحفي عالقة - أ

  ١٩٦  ..................................................  بالسلطة الصحفي عالقة -ب

  ١٩٦  ....................................................  بالناس الصحفي عالقة -ج

  ١٩٨  .......................................................  الرابعة السلطة: الرابع املبحث

  ١٩٩  .........................................  الرابعة السلطة وشرعية االستثمار - أ

  ٢٠١  .................................................  احلرية متاهات.. اإلعالم -ب

  ٢٠٥  ................................. اخلامسة اإلعالم سلطة جيل فاعلية: اخلامس املبحث

  ٢٠٦  ......  )االجتماعي التواصل شبكات( اخلامسة السلطة أوجه أحد بوك الفيس - أ

  ٢١٠  ................................................................  واالستنتاجات اخلامتة

  

  ٢١٥  ..........  الزيدي حممود اهلادي عبد. د االحتالل بعد اإلعالم يف العراقية رأةامل صورة

E  ...........................................................................  ٢١٥  

  ٢١٧  .................................................  اإلسالم يف املرأة مكانة: االول املبحث

  ٢٢٣  ................................  املسلمة املرأة فواستهدا الغريب اإلعالم: الثاين املبحث

  ٢٣٢  ....................................  االحتالل بعد العراقية املرأة إعالم: الثالث املبحث

  ٢٤٤  .....................  املرأة قضايا عن الدفاع يف اإلسالمي اإلعالم واجب: الرابع املبحث

  ٢٤٩  ........................................................................  البحث هوامش

  

  ٢٥١  .....  معروف القادر عبد املساعد املدرس /اجلمهور اجتاهات وتعديل تغيري يف اإلعالم دور

  ٢٥١  ................................................................................  متهيد

  ٢٥١  .............................................................  للبحث املنهجي اإلطار
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  ٢٥١  ...............................................................  البحث أمهية :أوالً

  ٢٥٢  ..............................................................  البحث مشكلة :ثانياً

  ٢٥٢  ..............................................................  البحث أهداف :ثالثاً

  ٢٥٣  .............................................................  للبحث النظري اإلطار

  ٢٥٣  ....................................................  )اهاالجت( مصطلح تعريف :أوالً

  ٢٥٣  .............................................  اجلمهور اجتاهات تكوين مصادر :ثانياً

  ٢٥٣  ......................................................................  األسرة تأثري

  ٢٥٣  ......................................................................  اتمع تأثري

  ٢٥٤  ..................................................................  املعزولة التجارب

  ٢٥٤  .................  اجلمهور اجتاهات تغيري يف دوراًتؤدي  اليت الوسيطة العوامل. ثالثاً

  ٢٥٥  ...............................................................  االنتقائية العمليات

  ٢٥٥  .........................................................  األساسية اجلماعات تأثري

  ٢٥٦  ....................................................  الشخصي لتأثريوا الرأي قيادة

  ٢٥٦  ....................................  االجتاهات تدعيم يف اإلعالم وسائل دور. رابعاً

  ٢٥٧  ................  اإلعالمية الرسائل تأثري يف" العقل أعمال احتمالية" منوذج. خامساً

  ٢٥٧  ..........................  االجتاهات تغري دراسات نتائج بشأن الباحثني رأي: سادساً

  ٢٥٨  .....................  اجلمهور لدى والقيم االجتاهات على اإلعالم وسائل أثر: سابعاً

  ٢٥٩  ...............................................................  االستنتاجات. ثامناً

  ٢٦١  .....................................................................  البحث مصادر

  

  ٢٦٢  ................  حسني فليح مصطفى االجتماعية القيم غرس يف وتأثريها الواقع برامج

E  ...........................................................................  ٢٦٢  

  ٢٦٣  .........................................................  البحث منهجية: ولاأل املبحث

  ٢٦٣  ...............................................................  البحث مشكلة: أوالً

  ٢٦٣  .....................................................................  مهيةاأل:ثانياً

  ٢٦٣  .....................................................  وتساؤالته البحث هدف:ثالثاً

  ٢٦٤  ................................................................  البحث منهج: رابعاً

  ٢٦٥  ..............................................................  البحث حدود:خامساً

  ٢٦٥  ..................................................................  مكانية حدود
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  ٢٦٥  ..................................................................  زمانية حدود

  ٢٦٥  ...............................................................  البحث عينة:سادساً

  ٢٦٦  .................................................  )mbc( الرابع املوسم كرباأل الرابح

  ٢٦٦  ..................................................  )ديب( قناة على جمددون برنامج

  ٢٦٧  ................................................  LBC قناة على كادمييأ ستار برنامج

  ٢٦٧  .............................................................  سابقة دراسات: سابعاً

  ٢٦٨  ..........................................................  البحث مصطلحات: ثامناً

  ٢٦٨  ................................................................  الواقع تلفزيون

  ٢٦٩  .....................................  )ومضامني مفاهيم الواقع تلفزيون: (الثاين املبحث

  ٢٦٩  .....................................................  االجتماعي والتغيري التلفزيون

  ٢٧١  ...................................................  الثقايف الغرس يف التلفزيون دور

  ٢٧٥  ....................................  الثقايف بالغرس وعالقتها الواقع تلفزيون فكرة

  ٢٧٦  .............................................................  الواقع تلفزيون هو ما

  ٢٧٨  .........................................................  الواقع تلفزيون من املوقف

  ٢٧٨  .........................................................  الرافض املوقف:  أوالً

  ٢٧٩  ..........................................................  املتقبل االجتاه: ثانياً

  ٢٨١  ........................................................  الواقع تلفزيون سلبيات

  ٢٨٢  ......................................................  امليدانية الدراسة: الثالث املبحث

  ٢٨٢  ..............................................................  الربامج عينة حتليل

  ٢٨٢  .............................................  برنامج كل عليها يركز اليت القيم أهم

  ٢٨٢  ........................................................  االجيابية القيم:  أوالً

  ٢٨٦  ........................................................... السلبية القيم:ثانياً

  ٢٨٩  ......................................................................  االستنتاجات

  ٢٩٠  .........................................................................  التوصيات

  ٢٩١  ......................................................................  واملراجع املصادر

  الثالثالثالثالثالثالثالث    احملوراحملوراحملوراحملور

  ٢٩٣....................................................................................................................................................................................        االتصالاالتصالاالتصالاالتصال    علىعلىعلىعلى    للقائمللقائمللقائمللقائم    االجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعية    اخلصائصاخلصائصاخلصائصاخلصائص
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 خالد يسرى. د اإلسالمي اإلعالم يف باالتصال للقائم) االجتماعية اخلصائص( سوسيولوجيا

  ٢٩٥  ..............................................................................  إبراهيم

  ٢٩٥  ................................................................................  مدخل

  ٣٠٢  .....................................................................  البحث أمهية

  ٣٠٢  .....................................................................  البحث مشكلة

  ٣٠٣  .....................................................................  البحث أهداف

  ٣٠٣  .......................................................................  البحث منهج

  ٣٠٤  ......................................................................  البحث عينة

  ٣٠٤  ....................................  اإلسالمي باالتصال القائم هو من: األول احملور

  ٣٠٧  ............................  اإلسالمي باالتصال القائم دراسة أمهية– الثاين احملور

  ٣٠٩  ...........................................  باالتصال القائم اجتاهات: الثالث احملور

  ٣١٠  .........................................................  نفسه حنو الداعية اجتاه

  ٣١٠  .......................................................  اجلمهور حنو الداعية اجتاه

  ٣١٠  .......................................................  املوضوع حنو الداعية اجتاه

  ٣١١  ...................................................  واتمع الداعية: بعااحملور الر

  ٣١٥  ................................الدراسة التحليلية للقائم باإلتصال: خلامساحملور ا

  ٣١٥  .................... والعلماء املفكرين من اإلسالمي باالتصال القائم )١( رقم جدول

 الربامج مقدم – املذيع( المينياإلع املتخصصني من باالتصال القائم )٢(  رقم جدول

  ٣١٧  ..........................................................................  )الدينية

  ٣١٨  ....................................................................  )٣( رقم جدول

  ٣٢٣  ...................................................................  واالستنتاج اخلامتة

  ٣٢٤  .........................................................................  التوصيات

  ٣٢٦  ...............................................................................  املصادر

  

  ٣٢٧  ........  براهيمإ خليل يسرأ: الدكتورة الدينية الربامج يف اإلعالمية النجومية صناعة

E  ...........................................................................  ٣٢٧  

  ٣٢٨  .................................................................البحث هدف: أوالً

  ٣٢٨  ..............................................................  البحث مشكلة: ثانياً
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  ٣٢٩  ................................................................  منهج البحث: لثاًثا

  ٣٣٠  ...................................................  اجلدد الدعاة ظاهرة: االول املبحث

  ٣٣٠  ..............................................................  اجلدد الدعاة هم من

  ٣٣١  ..........................................  اجلدد الدعاة لظاهرة املوجهة االنتقادات

  ٣٣٢  .................................................................  اجلدد الدعاة لغة

  ٣٣٣  .........................................................  اجلدد الدعاة خياطب من

  ٣٣٤  ...........................................................  اجلدد الدعاة من مناذج

  ٣٣٥  .........................  اختيارهم مت الذين للدعاة الذاتية السرية باستعراض وسنبدأ

  ٣٣٧  ......................................  السياسي؟ الشأن عن اجلدد الدعاة يبتعد ملاذا

  ٣٣٩  ..................................................  الديين اخلطاب جنوم: الثاين املبحث

  ٣٤١  ..................................................................  الداعية صناعة

  ٤٣٢  ...........................................................................  نتائجال

  ٣٤٤  .........................................................................  التوصيات

  ٣٤٦  ..........................................................................  اهلوامش

  

  ٣٤٧  ......................................................  اإلسالمي لإلعالم البصرية ميثاق

  ٣٤٧  ...............................................................................  املقدمة

  ٣٤٨  .................................................  اإلسالمي لإلعالم البصرية ميثاق دموا

  ٣٤٨  ..........................  اإلسالمية واألمة اإلسالم حنو األخالقية املسؤولية: أوالً

  ٣٥٠  .........................................  االنسانية حنو األخالقية املسؤولية: ثانياً

  ٣٥١  ................................ ومكوناته اتمع اجتاه األخالقية سؤوليةامل: ثالثاً

  ٣٥٥  ....................................  اإلعالم مهنية حنو األخالقية ةاملسؤولي: رابعاً

  ٣٦٢  ......................................  اإلجراءات حنو األخالقية املسؤولية: خامساً

w  ..........................................................................  ٣٦٧  

  
  


